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భూవింత 
1968 లో స్థాపన జెగీన నాటినుంచి ఉన్నత స్థాయిల బోధన 

ఛభావగా తెలుగు కుదుకుకోవటంలో తేలుగు అకాడమి నిర్వహి స్తున్న 

పాాత అందరికీ విశద మెనచే, ఎన్నో రకాల ఇబ్బందులను అధిగమిస్తూ" 

అత్యల్ప వ్యవ ధానంలో ఏ సృతంగా పాఠ్య పకవీయ అనువాది, పరా 

వమర్శ |గంఛాలను [పశచురించి అకాడమి విద్యా రంగానికి సముచితమైన 

సేవ చేయగల్లీంది. అకాడమి [పచురణలు ఎన్నో వునర్ను[ దణ కూరా 

సాందినవి. పునర భ్యసన నోముల ద్వారాను, విద్యాష్టలు; విద్యాథాకులు: 

ఉపాధ్యాయులు అస కితోచే సున్న సూచనల ద్వారాను ఎప్పటికప్పుడు 

ఈ |గంఛాలను మెసగుపరచటంలో కృపి. జకుగుతూనె వచ్చిందొ. 

అయినా ఒక (క మపద్ధతిలా శాస్త్రీయ దృష్టితో ఆ |గంఛాలను గుణ 

పరీక్ష చేయించి పేష్క్యూత ముదణలను ఇలువైెంచడానికి అకాడమి 

ఒకి (పణాళికను చేపట్టింది. ఈ కార్యక మంలో విశ్వవిద్యాలయ ఆలె 

రులు, కలాణశాల ఉపాధా్యంయులు నూకు ఎంతగానో సహాకెరించినారు. 

ఆ గుణపీత్, మూల్యాంకన విధానాల పర్యవసాన మె ఈ పరిపష్క్చాతే 

మొుుదణము. 

ఈ విధంగా షిష్క్యృూత ముదణాలను వెలువరించటానికి వెనుక 

ఉన్న ఆశయాలు రెండు : మొదటిది - అప్పడప్పుడు పాఠ్యప్రణాళిక లా 

తీసుకొనివచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా సు స్తకాలను తక్చెదిద్దటం, 

రెండవది [గంథాలలో ఉన్న విషయానికి అవసర మైన మేరకు సరి గాత్ర 

విషయాలు చేర్చటం. 

పు స్వశంలో ఉపయోగించిన పారిభాషిక పదాల పట్టికలను; 

సమానా కాలకు వు స్తకం చివర మునువు ఇవ్వటం జంగింది. అయితే 

పారిఫాపీక పదాలను కూడా పరీతు చేయించి పరిష్క్ఫతే పదకోణశాలను 

లగా శాస్త్రానికి అ శాస్త్రంగా విడివిడిగాకాని, పరస్పర సన్నిహెాతత్వం 

ఉన్న .శాస్ర్రువక్షంగా గాసి, "వేరుగా (పకటి స్తున్నాం. ఆ కారణంచేత ఆ 

పటికలను ఇప్పుడు పుస్తకం చివర ఇవ్వటం "లేదు. 
0 

ఈ [గంథాన్ని ఇంతికంయె సమ[గంగాను, సుందరంగాను తీర్చి 

దిదటానికి సూచనలి సే కృతజ్ఞతతో స్వీకరించగలము. 
డై లా అ 



(పవేశిక 

సంఘసం తేమ శాతం: చరిత, తత్త్వం అనే [గంథం ఇదివరకు 

1972 లో వెలువడినది. ఇటీవల మారుతూ వస్తూన్న పాఠ్యాంశాలు, 

భారత చేశ ప్రభుత్వం నిర్వహి స్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్య,కమాలు, 

పంచవర్ష [(పణాళికలలో పొందుపరచిన సంఘసంవేమ సేవలు, జాతీయ, 

అంతర్జాతీయ సదస్సులలో విద్యావే_త్తేలు చర్చించిన సంఘసంవేవు 

విద్యకు సంబంధించిన విషయాలను వురస్క-రించుకొని, మార్పులు, 

చేర్పులుతో “క్చారత్రజేఛంలో సంఘసంత్నేవము సేవలు” అనే పేరుతో 

ఈ |(గంథాన్ని రాయటం జరిగింది, 

భారత 'బేశంలో సంఘసంవేమ సేవల తీరుతెన్నులు మనటేశ 

రి త్రననుసరించి, సామాజిక విలువలు, సంస్కృతిని ఆధారం వేసుకొని 

రూఫొందించబడినవి. ఇటీవల ఆరో, వడో పంచవర్ష (పణాళికలదా్య నా 

భారత (పభుత్వం దేశంలోని బలహీనవగ్షాలకు, పేద పజానికానికి, 

సమస్యలతో బాధపడుతున్న రోగులకు, శిశువులకు, దికుకులకు, 

. "| వ్ re 
వ్యభిచార వృత్తిలో నున్న ్రైలకు; నిరకురాస్యులకు, ఉపాధి లేని 

యువజనులకు, వయోజనులకు, అనేక పథకాలను, అభివృద్ది కార్య 
4 - 

[మాలను (పవేశే పెట్టడం జరిగింది. కుటుంబం, త్ర నికు సంహేమ 

శీవలు, యువజన సంకేమ సేవలు, వికలాంగుల సంవేమం, గృహ 

వసతి, విద్య, ఉద్యోగిత; సాంఘిక భదత, ఆరోగ్యం, పెడ్యూల్లు 

కలాలు, షెడ్యూలు తెగలు, "వెనుక బడినవర్లాల సండెమం, సముదలతశగు 

పాఠ్యాంశ లను ఏిపులంగా చర్చించటం జరిగింది. భారతదేశంలో 

సాంఘీక సం చెమ నిర్వహణ; సంఘసం వేము కార్యక్రమాలలో స్వచ్చంద 

సవాసంస్థల ప్యాతిను (పత్యేక (పకరణాలలో వివులీక రించడం జరిగింది, 



vi 

1981 జనాభా లెక్కల (పకారం, ఇటీవల అమలుపరచిన ఆరో (ప్రణాళిక 

దృష్ట్యా సమస్యలకు సంబంధించిన గణాంక విషయాలను ఈ వు సకంలో 
వెందుపరచడ అ జపెగింది, 

చరితాత్నకంగా భారత బేశంలో సంఘసం వేమ సేవలను సమిాకు 

చేయట మేగాకండా, రచయితలు (శవుతీసుకొని, నావాత్యాన్ని విషయా 

లను సేకికెించుకొని, భారతదేశంలోని సంస్కరణలను, _సంస్క- రల 

జీవిత చం, తలను, స్వచ్చాంచసంస్థల సుట్టుపూకోం తెరాలను విపులంగా ' టా క్ ఎ — 

ఈ గ్రంథంలో పొందుపరచారు. రచయితలు సంఘసండేమ శాస్త్ర) 
గంఛాలతో పాటు గత ఆకు పంచన | పణాళికలక్తు సంబంధించిన 

(గం వాలను ఆ ఆధ్యయనం చె చేసి అ నేకవపషయాలను పట్టక లను ఈప్ర సకంలో 

వపెందుపరవారు. 

వ వీధంగా తయారు చేసిన ఈ (గంథం, డిగీ స్థాయిలో 

అధ్యయనంచే స్తున్న సంఘసం మేమా స్త్ర విద్యార్థుల కే కాకుండా, సంఘు 

సంకేమశాొ, స్త ప్ర) కార్యక | ర్ లకు, (పభుత్వ ఉద్యోగులకు, స్వచ్చంద శ సుమా 

సంస్థలకు ఉపయు ౪ మవుతుంది. 



1 
భారతదేశంలో స సంపఫం  సంకేవు సేవలం 

(SOCIAL SERVICES IN INDIA ) 

పరిచయం 
భారతదేశంలో. సనాతన కాలంనుంచీ కూడా సంఘుసం వేమ 

సేవలు రాజులు, ధనికులు మొదలైన వారిద్వారా శ జరుపబడుతూ 

ఉండేవి. ఆధునిక యుగంలో ఈ సంఘసంవేమశే సెవలు పూర్వకాలంలో 

వలేకాక అధునాతనమైన రూపాన్ని పొంది ది శాస్త్రీయమైన (కమపద్ధతిని 

దాల్సీనవి. 

సమాజంలోని మూనవులలో కొందరు జన్మతః? గాని, (పకృతి 

(పభావంవల్ల గాప్ అనేక. ఫథాలై న అంశే శారీరక, మానసిక సాంఘిక 

మత, నైతిక సంబంధమైన అశ కృతలకు గురి. అవుతూ. ఉంటారు. వారు 

తమ అశ కృతలవల్ల జీవనం. సాగించ లేక , సమాజానికి వ విధంగానూ 

ఉపయోగపడ లేశ 'పోవటమేకాక పరాన్నజీవులుగాను, సమాజానికి 

బరువుగానూ జీవించవలసి. వ స్తున్నది. కాని శస్త్ర విజ్ఞానం, చెరగడం 

వల్ల |పస్తుతం ఇట్లాంటి వారికి వివిధ శాస్త్రీయ పద్దతుల ద్యారా సహో 

యంచేసి తిరిగి శ క్తిమంతులను. చేయడం జరుగుతున్నది. అంతేకాక 

ఇటువంటి అశ కతలు, గలిగిన వ్య కి కులు తమ అశ కతల వలన మరింత 

నిస్పహాయులుగా మారకుండా వారిలో అంతర్నిహెతంగా. ఉన్న శ 

యు క్రులను వారు గుర్తి ంచేలాగ చేయడం, . వాటిని బహార్ట తం చేయడం 

జరుగుతుంది. తమ కార్యక్రమాలను తాము స్యయంగా. నిర్వహించుకో 

గలరనే ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నా వారిలో,.క లుగ జేయడం. మొదలై న మూల 

సూ్యూతాలన్ని ఈ శా ప్రీయ పద్దతిలో ఉన్నాయి.. తద్వారా సక్రమమైన 

సంఘ సంవేవు సేవల చ్వారా' వారిని తిరిగి మామూలు వ్యక్త కులుగా 

తయారు చేయడానికి (పయత్నించడం జరుగుతుంది, 



2 భారత చేశంలో సంఘ సంశేమ సేవలు 

ఈ విధంగా వ్యక్తులు తమ అశ కృతలను పోగొట్టుకోవడానికి 

లేడా అశ కృతలోనే శ కిని పెంపొందించుకోవడానికి అవసరమైన సహో 

యాలను వివిధ సంఘ సంకేమ సేవల ద్వారా అందచేయడం జరుగు 

తుంది. ఇటువంటి సంఘ సంవషేము సేవలు కుటుంబ సంవషేమ సేవలు, 

శ్రీ సంతేమ సేవలు, శికు నండేమౌసేవలు, యువజన సుఖేమసేవలు, 

మూగ, గుడ్డి, చెముడు, అవిటి మొదలైన శారీరక, మానసిక అశ క్క 

తలు గలవారికి సంవ్నేమ సేవలు, వెనుకబడిన తరగతుల వారికి సంతేమ 

సేవలు మొదలై నవి. 

ఈ పఫంగా సమాజంలో ప్రత్యేక అశ కతలు గల వ్య కులకు 

(పహక్వేక సంషేమ సేవా పద్దతుల ద్యారా సహాయం చేసి వారికి ప్రనరా 

వాసాన్ని కల్పించడమే సంఘ సంతేమ సేవల ముఖ్యో దేశం. 
బారత దేశంలో సంఘ సంశేమ సేవల అవశ్యకత ఎంటే నా 

ఉంది. ఎందుకంకు పూర(ం మనదేశంలో వె న పేర్కొన్న అశ కృతలు 

గల వ్యక్తులు సమష్టి కుటుంబం; కుల వ్యవస్థ, [గామ పంచాయితీలు 

మొదల న వాటిద్వారా సంరశీంచబడేవారు. కానీ ఆధునిక యుగంలో 

ఇవి విచ్చిన్నం చెందడంవల్ల అశ క తాపూరితులై న వ్య క్రులందరూ 

అనాధలుగా మిగిలిపోయినాకు. కనుక ప బాధ్యతిను (పభుత్వం వివిధ 

స్వచ్భంద సేవాసంస్థలద్వారా వివిధ సంఘ సంకేమ సేవలను ఉపయో 

గించి వీకికి వునరావాసాన్ని కలుగజేయడం మొదలు పెట్టింది. సంఘ 

సం వేమ సేవల గురించి తెలుసుకొ శేముందు సంఘనేవ, సంఘ సంవేము 

నేవు సంఘ సంస్కరణ, సంఘ సం శమ కృపి. మొదలైన పదాల అర్ధ ఇ 

లను, మూలభావాలను తెలుసుకోవలసిన అవశ్యకత ఎంటే నా ఉంది, 

సంఘశేవ,. సంఘ సండేమ సేవ, సంఘసంస్కరణ సంఘ 
సంతేవు కృపి. మొదలైన పదాలలోని' మూలభావర ఒకటిగానే కనిపి 

స్తుంది. ఈ పదాలన్నికూజా సంఘాన్ని సమస్యలనుంచి రవ్నీంచి అభివృద్ధి 

లోకి తేవడం అనే ఒేే అర్థాన్ని తెలియశజేసాయి, "కాని ఈ పదాల 

అర్థం, ఉధ్రేశం ఒకకు అయినా అవి సాంఘీకాభివృద్ధిని సాధించే 

మార్గాలు వేరుగాను, (పక్నేకంగాను ఉంటాయి. 
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సంఫఘు సేవ, సంఘ్ సంకేమ సేవ, సంఘ సంస్క-రణ, సంఘ సంవమేమకృపీ. 

ఇవన్నీ ఆచరణలో ఏవిధంగా ఒకదానితో ఒకటి వేరుగా ఉంటాయో 

తెలుసుకుందాం. 

1. సంపు సేవ (Social service) 

సంఘ నేవ అనేది వ్య కికి స్వతఃస్సిద్ధంగా ఉన్న దయం, జాలి, 

[పేమ మొదలైన మానవతా లక్షణాలనుంచి అవిర్భవించిన పదం, 

తోటి మానవుడు కష్ట సమయాలలో ఉన్నప్పుడు అతడిని తన శాయ 

శ కలా ఆదుకుని కష్టాలనుంచి గైక్కించాలనే భావంపె నే సంఫఘు సేవ 

ఆధారపడి ఉన్నది. 

పూర్వం ఈ సంఘ సేవ దె వళీతి, కర్గసిద్దాంతం, జన్మరాహిత్యం 

అ సే నమ్ముక "లపై ఆధారపడి వ్య కులు స్వచ్చందంగా కొనసాగించే 

వారు. ధనవంతులు, రాజులు, అనాధలను, పేదలను ఈ వై సిద్ధాంతాల 

వల్ల నే ఆదుకుచేవారు. కాని ఆధునిక యుగంలో ఈ స్వచ్చంద సంఘ 

సేవ రూవునేఖలు మారినవి. రాజులు, రాచరికాల వ్యవస్థలు పోవడం 

వల్ల |పజలు వ్య క్షి గతంగాను, స్వచ్చందంగాను, సంధు సేవ చేయడం 

వల్ల సేవార్థుల అవసరాలు పూర్తిగా నెరవేరడంలేదు. అందువల్ల 

ఆధునిక యుగంలో సంఘసేవ (పభుత్వ సేవా సంస్థలు, స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థల ఆధ్యర్యంలో అధికంగా జరువుతున్న ది, 

ఆధునిక యుగంలో సర్వతోముఖాభివృద్ధి కే నీర్పరచిన కార్య 

(కమాలు అంశు విద్యాభివృద్ధి కార్యక మాలు, గృహనిర్మాణ పథ 

కాలు, వైద్య సౌకర్యాలు; అరోగ్యాభివృద్ధి కార్యక మాలు సాంఘిక 

సేవగా పరిగణించ బడ్డాయి. అవ్యవస్థతే చెందిన సమాజాలలో అంటే 

సమాజంలో (పజల అవసరాలు తమకు లభ్యమయ్యు వనరుల ద్వారా 

తీర్చుకోలేని పరిస్థి తి వచ్చినపుడు సంఘనేవ అవశ్యకత అధికంగా కనిపి 

స్తుంది. సంఘ అవసరాలనుబట్ల సంఘసేవ అభివృది చెందుతుంది. 

సమాజంలో వ్యక్తులు తము అవసరాలను తొము తీర్చుకోలేని పరిస్థితీ 

వర్పడినపుడు సంఘుసేవ ఉనికి గుర్తించడం జరుగుతోంది. 
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2. సంఘ ంసంక్షే వం సేవ (Social welfare service) 

సంశేమం అనే పదం అర్థం స్థలాన్ని బట్ట, కాలాన్ని బట్టి 

వెమాూారుతూ ఉంటుంది. పురాతన కాలంలో "సంవేవము కోర్య| క్రమాలు 

మేద వారికి, అనాధలకు, విధవలకు, చారీరక్ర మానసిక విక లాంగులకు 

వచ్పరచే. సహాయ కార్యక్రమాలు మా! త్రమే, కాని ఈనాడు 3 వై చెప్పిన 

తరగతులవారికి ఆరోగ్య, గృహవసతి సౌకర్యాల. ఏర్పాటు. నిమి త్తమ 

కాడా కొనసాగించ బడుతున్నది. 

దీనినిబట్టి సంఘ. సంతేమ "సేవ బలహీ నవన్హాల సంచేమం, అధి 

వద్ది కై కె వినియోగించే కార్య[కమాలుగా. ఇెప్పవలె. ఆర్థి కంగా, సాంఘే 

కంగా -ననుకబడ్తిన తరగతులకు చెందిన (వజలు, శారీరక, మానసిక విక 

ఆాంగులు, స్రీలు కికువులు ప్కెని బలహీనవర్షాలుగా పకిగణించడం 

జఆజహయుగుతున్నది. అం కె యై సం క్నేమం, న్ు సండ్నేమం, 'బాలబా లీక ల 

సం మేమం, సాంఘిక సంరతుణ; సాంఘిక నై నైవిక,. అకోగ్య పథకాలు 

_కవయుద లై లై నవన్నీ సాంఘిక సండ్నేము వే సేవా కార్య క్రమాలుగా పరిగణించ 

తము జరుగుతున్నది. . | 

భారత-చేశంతో స సహాయాన్ని ంచే బలహీన వన్హాలకు చెందిన 

వ్యు క కుల జీవిత ప్రమాణాన్ని అభివృద్ధి పరచడానికి ఉపయోగించే కార్య 

(క మాలను సంఘు సంత్నేమ. సేవలు అని అంటారు. ఈ విధంగా వునరా 

ఆవాస. "కార్యక్రమాలు వెనుకబడిన జాతుల, తరగతుల అభివృద్ది పథ 

“కాలు, కార్తిక సంవేవు కార్యక్రమాలు మొదలయినవన్నీ సాంఘీక 

నం షమ "సేవా కార్య(క్రమాలు. | 

సాంఘీక "చేవక్తు, సాంఘీక సంవేమ ' నేనకుగల భేధవేువంశేు 
ణూూంఘ్ుక సేవ సమాజంలోగల: మానవాళికందరకూ చే చను సేవా కార్య 

[కయమయం. సాంఘుక సంకేమ "సేవ సమాజంలోగల "వనుక బడిన, (పశ్వేక 

రవ -రాలుగా పరిగణించబడిన వారికి మాతమే సంబంధించిన కార్యక్రమ 

ఆడు కాలు, 
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ఏ. సాంఫుక సంక్షే వంం (Social welfare) 

వ్య క్కిగత, సామూహిక, జీవిత, ఆరోగ్య (ప్రమాణాలను సంతృ పీ 

కరంగా పొందడానికి (పయత్నించే సాంఘిక సేవలు, సాంఘిక సంస్థల 

వ్యవస్థితెమైన కార్యక్రమాలే సాంఘుక సంక్నమ కార్యక్రమాలు. 

సాంఘీక సంక్నేమ 'కార్యక్రిమాలు అను నిత్యం వ్య క్రిగత, సామాజిక 

సంబంధాల అభివృద్ది కం|దీక్ళత మై ఉంటాయి. సాంఘిక సంత్నేమ 

"కార్య[కిమాల ద్యారా వ్య క్రుల సంపూర్ణ శకి సామర్ణ్యాలు అభివృద్ది 

పరచి, సాముదాయిక అవసరాలకు అనుగుణంగా వ్యక్తుల సం మేమం 

అభివృద్దపర చడానికి కపి. చేయడం జరుగుతుంది. సాంఘిక సంమేమం 

వ్వ క్రులందరి! ఉ-దైశించబడింది కాక ఆరి కంగా, సాంఘికంగా, మూనసి 

కంగా, శారీరకంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి మాత్రమే ఉధైెశించ 

బడిన'దై ఉంటుంది. అంచు 
రో” ఇ ద లో - _ 

త్ర నిను సంవతెముం, శారీరక, మానసిక 

నా పల య ల 
వికలాంగుల సంషెమం,  సపెదవార మునుగు కోసం ఏర్పరచే సంవెవు 

| ప చ Sn ల 
"కార్య(క్రమాలే సాంఘిక సంఇతవముంగా సర్ గ్రానవచ్చు. 

4. సంఘ సంక్షైవం కృషి (500121 wంrk) 

Sree a జ ఆ” వ గ అప లం సే చం లె 

సంఘసం మెము క్ఫుసు వ్య పెపరమైన సవ, సంఘసం వమ కృప 

లూ అ వ We: న్ ఆ సాపు కు... న ఆ 

కుక క్రమబద్దమైన ర్స్ త్ర్రుయపద్దిలి, స్ నం, మూనవ సుంటంభధాల 

శాస్త్రంలో విజ్ఞనం, నై వుణ్యతలమోాద ఆధార పడి ఉంటుంది, సంఘ 

సంవేమకృమీ వ్యక్తులకు వ్య క్కిగతేంగాను, సామూహికంగాను, 
9 Eo nD ron An: FE “దీ ఈ 

సహాయం చేసి వ్య కీగత సంత్ఫేష్పే, స్యాతింక్యాన్ని కలుగ జే స్తుంది. 

క క్ అ గన * అ f= అ ల జు టో ఇ 

సంఘసం మేవ కాని సంషాసం తమ సంస్థలద్వారా చేయడం జరుగు 

లా p చ ఎ 9 ae స్తే = 
న వం గ మ: జో షె వ, శూ 

తుంది, సంఘసం షేము నస క న్ని [పతే నొ నాయ ప్వతులు, 
న్ా 

స్నూతాలు, నెతిక పెిలువటు, _(పజాస్య్వామికె ఏలువలు, మొదలైన 

S స గాడిద ళాల "నా 
వాటిని అధారంగా చేసుకుని జరిపే పవశార్యం. . నై చ్యవృ ర్తి, ఉపా 

ఛ్యాయ వృ క్తి, న్యాయ వాద వృ షః మొదలైన సాంకేతిక వృ నుల 

వలె సమాజిక శాస్త్ర విజ్ఞానం, శికణఉన్న వ్య క్రలనే సంఘసం వేమకపీ. 

చేయడానికి అంగీకరించి నియమించడం జరుగుతుంది, వృ త్రిసంబంధ మైన 
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పరిజ్ఞానం, నక్ష లేని వ్య కులు సంసు సంవేవు కప్. చేయడానికి 

అనహ్షులు, సంఘసం తేమ కృపి కార్యక రృలు ఆయా సంస్థలనుంచి 

వేతనాలను పొందుతారు. ఇది స్లచ్చంద నేవ కాదు. సంభసంతేమ 
కవీ ఒక కళగాను, శాస్రుంగాను పెగణించడ మైంది. 

సంఘసంవేవు కృృపాద్యారా వ్వ క్కు కుల, సమూహాల, సముదా 

ధూల, సమాజాల సమస్యలను ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయ య పద్ధతిలో పరిష్కు- 

రించడానికి అనేక (పత్యేక పద్ధతులున్నాయి. అవి వ్య కి శ సవా పద్ధతి, 

సాముదాయిక వ్యవస్థాపన, సామాజిక చర్య, సంఘసం వే మకృవీ.పరికోధన 
మొదలై నవి. 

1. వ్య క్తి సెవాపద్దతి 

సమస్యలతో బాధపడుతూ అశక్తులైన వ్యక్తులను తిరిగి శక్తి 

మంతులను చేయడానికి. ఉపయోగించే శా స్ర్రీయపటద్దతి. వ్య కులను 

శ .క్రిమంతులనుచేసి. వారి. సమస్యలను చారే స్యయంగా పరిమ్మ్క-రిం-చు 

కొ చేందుకు ఉపయోగించే పద్ధతి వ్యక్తినే సేవా పద్దతి, ఈ పద్ధతిలో 

వ్యక్తు కలను (ప్రత్యేకంగా, వ్య క్రీగతంగా పరిశీలించి, వారి సమస్యలను 

కనుకొ-ని వారికి ప్రత్యేక చికిత్సావిధానం ద్యారా ప పరిష్కరించు 

కొనేటట్లు చేస్తారు. ఈ పద్దతిలో ఎంతదగ్గర  పోలికలున్నప్ప టికీ 
ఏ రెండు సమస్యలను కలిపి చూడరు. వ ఇద్దరి వ్య కలను ఒకేరకమైన 
చికిత్సావిధానాన్ని నిర్ణ యించరు, వ్యక్తు కుల సమస్యలను బ్ర, నారి 

శారీరక, మానసిక శ ఇ శ్పిసామర్యా లనుబట్టి సేవాష్టలను వ్యక్తి గ గతంగా 

పరిశిలిసారు. 

2. సమూహ సేవా పద్దతి :. 
సమస్యలకు గరి అయన సమూహాలు తమ సమస్యలను తామే 

పరెష్క-రించుకొ నేటట్లు సహాయపడటంలో సంఘ సంవేవు కార్యక ర్భలు 

ఉపయోగించే పద్దతి సమూహ సేవా పద్దతి. సష్ట బాటు వ కిని 

ఫోల్పోయి, ఇతరులతో అనసరమెన సంబంధాలను జంచుకోలేని గి సర్ 

ఉన్న వ్య కులకు అవసరమైన సహాయం చేయడానికి కూడా ఈ పద్దతి 
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ఉపయోగిస్తారు. ఒకే రకమైన సమస్యలగల వ్య క్రులను, ఒకే తరహా 

మూరి రె మత్వంగల అంశు బే రక మెన శారీరక, మానసికి శ్రి సావు 

న్థ్యాలు గల వ్య కులందరినీ ఒక సమూహంగా తీసుకొని వ్య కుల సమ 
స్వలను వ్యకి కి గతంగా నేకాక సామూహాకంగాకూడా. పరిష్కరించేందుకు 

త్ డృడతారు. వ్యక్తు కులు ఇతరులతో సర్హుబాటు చేసుకొ నేటట్లు చేయ 

డానికి ఈ పద్దతి ఉపయోగపడుతుంది. 

ఏ. సాముదాయిక వ్యవస్థాపన 

ఇది సమస్యలను ఎదుర్కొ-ంటున్న సమాజాలకు సహాయం చేయ 

డానికి, అవ్యవస్థితే సమాజాలను వ్యవస్థితం చేయడానికి సంఘ సంషెవము 

కార్యక ర్భలు ఉపయోగిం చే పద్ధతి, సమాజంలోని వేరు వేరు తరగతుల 

వారిని వివిధ |షాతిపదికలమోాద ఒక [కమ పద్గతిమిాద జీవనం కొన 

సాగించేటబ్దు చేయడానికి ఈ పద్ధతిని ఉపయోగిసారు. తద్వారా సమాజం 

తన సంశేమ కార్య క్రమాలను తానే నిర్వహంచుకొ నేందుకు సప య 

పడతారు. ఈ పద్ధతిలో సంఘ సంవేమ కార్యక ర్శ ఒక సమస్యాపూరిత 

లేదా అవ్యవస్థిత సముదాయాన్ని తీసుకుని తన విజ్ఞానాన్ని, శాస్త్రీయ 

పద్ధతిని ఉపయోగించి ఆ సముడాయంలోని |పజలు తమ అవసరాలను 

తోము గుర్తించేబట్లు చేస్తారు. తరువాత వారికి లభ్యమయ్యే (ప్రాంతీయ 

వనరులను వారికి తెలియజేసాడు. ఆ తరువాత వారి అవసరాలను, వన 

రులను సమన్వయపర చి ఆ వనరుల ద్వారా తమ అవసరాలను తీర్చు 

కొ నేటట్లు చేసాడు. 

4. సావరాజిక చర్య :- 

జనబాహుళ్య సమస్యలను జన బాహుళ్యం ద్వారానే పరిష్క-రించే 

పద్ధతిని సాంఫిక చర్య అని అంటారు, దీనిలో కూడా క్రమబద్దమైన 

శ్రీయ పద్ధతిని ఉపయోగించాలి, జనవాహుళ్య సమస్యలను హదు 

రించడానికి సీఘంలో పజాభి ప్రాయాన్ని పెంవెందించవలసి ఉంటుంది. 

వృతి తరి త్యా సంఘ సంతేమ కార్యక ర్న రలు మొట్టమొదట ప్రజాభి ప్రా 

యాన్ని రూవెందించి, పెంపొందించి తద్వారా అవసరమైన మార్పులను 
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చట్రా౯ను (పవేశ వెటడానికి దోహదం వేయడం లేదా చట్టాలను సవరణ 

లను చేయడానికి వాటి ద్యారా. జన బాహుళ్య సమస్యలను పరివమ్య_రెంచ 

డానికి [పయత్నినసారు, ' 

ర్, సంహ స సంక్షే వం కృషి పరికోధన : ఫం 
సంఘ సంక్నేను కృషి, ప శోధన అంశు సమస్యల పరిపష్కా- రానికి 

అవసరమైన వొ “స్త వాలను శాస్త్రీయంగా వొందుపర చే పద్ధతి. పికోధ 

నలవల్ల “లభ్యమయ్యే వివరాలనుబట్లి సంఘ స రకమ. శౌర్యక రలు 

సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అనుకూఃల మైన ప పద్దతుల లను, నైపుణ్యాలను 

అలవర చుకొంటారు, 

విభెదాలు ;= . 
ముఖ్యంగా సంశేమం, సేవ మొదలై న పదాలు సాంఘీక అవ్య 

వస్థల వల్ల ఏర్పడిన పరిస్థితిని స సక దిద్దటానికి చేయవలసిన సేవలకు వెట్రిన 

పెరు, సండేమం అనే పదం సమస్యల పరిస్క-రణకు జర పవలసిన పతి 

(క్రియకు చెట్లిన చేరు. సంఘ అవసరాలనుబ టి సంఘానికి చేయవలసిన 

చెవను సంఘ సేవ. అంటారు, వ్యకి కులకు ఎదురయ్యే. సమస్యలు, వారి 

అవసశాలు విటి మధ్య యన్న భేదాన్ని సంఘ సండ్నేమం, సంఘ సేవ 

అనేవి తెలుపుతాయి - సంహమం శాశ్వత పరిష్కార కార్యం, "సేవ 

ఈ క్రాలికోపశమనార్థ సహాయం. ఈ కింది ఉదాహరణల సహాయంతో 

సం తేమానికి, చేవకుగల భేదాన్ని గురి ర,ంచవచ్చు. 

బాలాపరాధులను సక్రమ జీవిత మానానికి తీసుకువచ్చి వారికి 

సంఘు జీవితాన్ని అలవాటుచేరి సంఘ సంవేమ కార్యక ర్మ ర ఎంతో 

సహాయ పడతాడు. ఈ విషయంలో సంఘ సంవ్నేవు కార్యక ర ర బాలా 

పనాధిని, అతని కుటుంబాన్ని, అతని చుట్టూవున్న ప పెసర [పబానాన్ని 

అవ గాహన చేసుకొని అవసర మే లభ్యమైన వనరులను ఉపయోగించు 

కుని తన సమస్యలను తానే పరిష్కురించుకొనే శ కీని ఆ బాలునికి సమ 

కూరు సాడు. దీసీవల్ల కార్యక ర రకు సెవార్టి కి మధ్య ముఖాముఖి చర్చలు 

జరిగి పరిచయ. మెర్పుడుకుంది.. చాలాపరాధులలో ఈ సయం స సహాయ 

శక్తిని ప | వపసరంపచే సె కార్యా న్న్న సంఘ సంకేమ కపి అంటారు. 
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బ*లలకు (పభుత్వం ఆటస్థలాలు, వార్కు-లు, క్లబ్బులు, [గంధా 

అయాలు నెలకొల్పి వారి విశామ సమయా౭ను సద్విని యోగమయ్యు 

కుటు చే సున్నది. ఇవి వారి రతుణకు, అభివృద్ది దోహదం చేసాయి. 

దీనిని సంఘ సేవ అంటారు. 

అవాంఛ్నియ పరిస్థితులు ఏర్పడండవల్ల |పజలు సామాన్య జీవి 

తాన్ని గడపతేరు. ఏ సమస్యలనై నా సకాలంలో పరిష్క_రించకపో తే 

వ్య క్కితో చొటు అతని కుటుంబం, సమాజం అభిలపణీయమెన సాంఘిక 

జీవనానికి దూరమవడం జరుగుతుంది. సంఘ సంత్నేమ శాస్త్రం సమస్యా 
పరిప్కా-రానికి తోడ్చడ తుంది. సమస్యలకు లోనైన వ్యక్తులు తమకు 
కల్పించిన అవసరాలను పొంది స్వశక్షితో సమాజానికి సంఘాభివృద్దికి 
(పయత్నిసారు. ఈ విధమైన ఫలీతాన్ని ఉగ్లైశించే కార్య నై మాన్ని సంఘ 

సేవ అంటారు. సంఘ సంత్నేవు కపిలో ఉండే కార్యక ర్శృ-సేవార్గుల 

మధ్యగల వృ బ*ంధవ్యం సంఘ సేవలో ఉండదు. 

సంఘచెవ అంటె స్యయంశే క్ర వల్ల ఎవరి సమస్యలు వారు పరి 

పారం చేసుకోలేని వ్య క్రులకు చేసే ఉపకారం నంటిది మాత్రమే. 
కష్టంలో ఉన్న తోటి సూనవులకు చేసే సహాయాన్ని సంఘ నేవ 
అంటారు. ఇది మానవ సహాజ స్వభావం నుంచి ఉద్భవించింది. 

సంఘ సేవ ఆధునిక యుగంలో కొ తి రూపును దిద్దుకొని సంఘ 

సం తేమ కృషిగా మారింది. సంఘ సంత్నేమ కృపి వృత్తిగా ఏర్పడి 

అనేక నూతన పతులు అమలులోకి రావడంవల్న ఫలితాలు పూర్వం 

కంక వాంఛనసీయ మెనవిగాను; సర్వతో ముఖా భివృద్ధిని సాధించేవిగాను 

సర్పడినవి. పూరారనికి, ప్రస్తుతానికి సంఘ సేవలో మార్చునచ్చింది. 

పూర్వం ధర్మాత్ములు; దయా పలు చేసిన సంఘ నేవ సమస్యా పీడితులకు 

తాత్యా-లిక ఉపశమనం మాతమే కిలిగించేడ. సహాయం చేయడం 

తోచే తమ క సామం తీకపోయినట్టు వారు భాపించేవారు. ఈనాడు 

సంఘ సంషేమ కసీ సేవాక్టి యొక్క వివిధ జీవితాంశాలను తస్ణంగా 

ఫశీలి స్తుంది. సేవార్డి తన సమస్యలను తానే గ్రహించి స్వయంశ క్రితో థి 
వాటిని పపష్క-ఏంచుకొ నే సామ్మ్యం లభి స్తుంది, 



10 "భారతదేశం" సంఘ సంవేమ సేవలు 

(ప స్తుతం సంఘ సేవను (పభక్వం, దాని వివధ శాఖలు, "స్ట్రానీక 

పరిపాలనా సంస్థలు, స్వచ్చ ంద సేవా సంస్థలు నడువుతున్నాయి. న్ వైద్య 

సౌాక రాలు, గహ నిర్మాణ పథ కాలు, అర్థిక సహాయం "మొదలై న 

సహాయాలు సమాజంలోగల (పత్యేక సమూహాలకు ' చెందిన వ్యక్తు కులకు 

లభ్యమయే నట స్తు (పభుత్వం అవకాశాలను కలిగి సున్నది.. “విరామము సమ 

యాలను సద్విని 'యోగపర చడానికి కూడా పభుత్రం' కొన్ని పణాళిక లను 

ఏర్పరచింది. 

సంఘంలో బాలల సంవేమం అతి ముఖ్యమెంది. బాలల భావి 

ఛారత పౌరులు. కనక వారి భవిష్య శ తు బాగా "ఉండాలనే ఉధ్రేశ్యంత 

వారి ఆరోగ్యానికి, అభివృద్దికి కావలసిన ఏర్పాట్ల దును ప్రభుతం సంఘు 

సర మేమ సంస్థల ద్వారా కల్పి స్తున్నది. అనాథలకు అనాధ" శరణాలయా 

లను, చవుడు గృహోలను. స్థాపించి వారి స్టిరోప రచి వారి భవిష్య త్ర తుకు 

పథకాలను సిషపరు సు సున్నది.' విరామ మలో వా3' శారీరక, మాన 

ఏక. వికాసానికి సహకరంచే విధానాలను" రూపొంది స్తున్నది. 

"6. సంఫ ఫం సంస్కరణ 

' సాంఘిక వ్యవస్థ లలోను, సాంఘిక ఆఛారాలలోనుగలొలోపా 

లను తొలగించి సమాజాన్ని వ్యవస్థితం చేయడాన్ని సంఘ సంస్క-రణ 

అంటారు. సంఘ సంస్కరణ ' సమాజంలోగల లోపాలకు ప్రతి కియ. 

సంఘంలో ' (పబలిన "దురాచారాలను 'రూవువూవీతేగానీ సంఘం అఖి 

| వృద్ధి చెంద లేదు. ఈ దుశాచారాోలు చిరకాలం నుంచి సంఘాన్ని. పీడిం 

చుకు తింటున్న సమస్యలు. ఈ చిరకాల సమస్యలు పకిష్క-రించాలం#ు 

ముందుగా సమాజాన్ని సంస్కరించాలి అంశే సాంఘిక విధానాలలోను, 

పద్దతులలోను,. ఆచార వ్యవహారాలలోను, వలువలలోను మార్చు 

తీసునురావాలి. సంఘంలో అనాదిగా వ స్తున్న అలవాట్లు, కట్టునొట్లు, 

(పజల ఆలోచనాసరళి, విలువలు "మొదలై ననాటిలో మార్పు రావాలి, 

సాంఘీక జీవన విధానంలో అవసరమైన మార్పును తేవడానికి [పజలు 

అంత సుముఖతను మాసు. అంతేగాక అనేక అడ్డంకులను కూడా 
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కల్సి సూ. ఉంటారు. ఉదాహారణకు సతీసహగమనం, విధవా వునర్వివాహ 

నికేధం, శ్రీ త్ర. పురుషులకు సమాన హోదా లేకపోవడం, బాల్య వినా 

పోలు, వరకట్నాలు, ముదలైనవస్నీ మన సమాజాన్ని పీడిస్తున్న 

సమస్యలు, 

రాజారామ్ షమూ.హననాయ్, ఈశ్వరచంద విద్యాసాగర్, పరేశ, 

లింగం పంతులు మొదలై న మహనీయులు. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి 

కృపి చేశారు. ప్పీరిని సంఘ సంస్క ర్నలసీ, ఈ విధంగా సాంఘీక విలు 

వలలో మార్పు తేవడాన్ని “సంఘ సంస్క-రణి” అని అంటారు. ఈ 

డురాచారాలతో క లుస్వీతి మన సాంఘక్ష విధానం . బిటీప్ వారు మన 

దేశానికి రాక పూర్వం నుంచ్చి ఉండేది. ఎందరో సంఘ సంస్క- రలు 

సాగించిన వోనాటంవల్ల , నృృపెవల్ల సంఘ సంస్కరణకు గట్టి పునాదులు 

పాయి. సంఘ సంస్క-రణలో సంఘ సంస్క- ర స్వచ్చంద సేవ చేస్తాడు, 

వరానవతా విలువలు, మత ధర్మాలు అతనికి (చరణ వినాయి. సంఘ 

సంవేవు కార్యక ర్న ర సంభ సేవ చేయటానికి (పత్యేక న్క్ష్తణను పొంది 

ఈ విధానంలో నె నై పుణ్యాన్ని సంపాదించుకుని అతసి క్ఫపికి చేతనం 

ఫెందుతాడు. 

జ సంఫు సంక్షైవం కృషి = వృత్తి 
పూరం స్వచ్చంద "సేవకులు (వతిఫలం ఆశించకుండా సంఘ నేవ 

చేసేవారు. కాల్మక మేణా సంఘంలో అనేక మార్పులు రావడంవల్ల 

సమస్యలు చాలా క్షీ ప్రపకాతునా యి, ఏిచేశి పరిపాలనా, పారి శామి 

కాభివృద్ది, నగ్గరీకరణం మొదలైన అ నేక కారణాలవల్ల సమస్యలు 

ఉత్సన్న మవుతుశ్నాయి. ఈ సమస్యలను ఎదుర్కో డా నికీ: పూర్వం 

స్వచ్చంద సేవలు, ..ఉపయోగించే సాధారణ పద్ధతులు ఈనోడు ఎంత 

చ్య్నూతం సరిపోవడం వేదు. ఈనాటి సమస్యలను ప పిమ్మ-రించడోనీకి అధు 

నాతేన పద్దతులు అనుసరించవలసి ఉంది. ఈ స్థితులలో సంఘ సేవా 

పి వృత్తి "శ్రిరమైన సంకేమ క కృషిగా మారింది. సంభుసందేమ. కె. 

జేయ ఢానికి కూడా ౯ కొన్ని కట్టు బాట్లు పద్దతులు అవసర మైనాయి, 
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వెద్వః న్యాయ, ఉపాధ్యాయ నృ ష్తులవ లనే. సంధభుసం క్నేమ 

కృషికూడా ఒక వృ తిగా పరిగణించబడింది. సంఘ సంక్నేమ కృషి. 

వృ ల తిలోకూూడా కొన్ని నిబంధనలు అభివృస్థచెందాయి.. సంఘసం చేమ 

కమ్. వృ ల తిలో కార్యక ర్మ రకు సంసుసం కేవా శాస్త్రం, మానవశాొ స్తం, 

మనోవిజ్ఞఃన శాస్త్రం, మొదలైన వాటిలో పరిచయం, పరెజ్ఞానం 

ఉండాలి. సంఘుసండెమ కార్యక ర సంఘ సంవేమాన్ని [క్రమబద్ధమైన 
శాత్రయపర్సతిలో చేసాడు, 

విచేశాలలో సంధు సంత్నేమ నమ్ అతిముఖ్య మెన వృ _తిగా 

గు రింపబడింది. ఈనాడు భారత దేశంలో కూడా సంభఘసం వేమ కృవి.కి 

వృత్తిగా గుర్తింపు లభించింది. . సంఘనంతేమ కృషిని వృ తెగా పరి 

ణించడానికి దీనికి మిగతా వృత్తులకు గల లతుణా లన్ని తిన్నాయి 

సంఘసం వేమ కృషిని వృ తిగా పరిగణే ంచగలమా ? లేడా? అనేది 

నిర యించడానికి ముందు వృ తికి ఉండవలసిన లక్షణాలను తెలుసు 

కుందాం. తరునాత ఆ లకుణాలన్నీ సంఘు సంవేమ స్ఫమికే వున్నవా! 

లేదా? అనే విషయం పిళిలిద్గాం. 

వృత్తి లక్షణాలు 
(1 సంపూర్ణ విజ్ఞానం (2) నశితుణ (8 (పత్యేక పరిజ్ఞానం 

వృ లిపరమెన వ్యవస్థలు (9) వృ తిపర మైన నె తిక విలునలు 

(6) సామాజిక గు ర్తింవు 

l. సంపూర్ణ విజ్ఞానం 

స్ట్ సంవత్సరాలుగా సంఘ సంవెవు కప. మానవతా ఫావన, 

ఆచార్య వ్యవహారాల పైన ఆధారపడి ఉన్నది. పూర్వ కాలం నుంచి 

వస్తున్న “పేదవారికి దానం చేయవంి అనే బావన ఈనాడు “సేద 

వారికి పునరావాసం కల్పించడం” అనే భావంగా మారింది. వ్యక్తిగత 

అశ కృత, అవ్యవస్థతే; కారణాలను సుళిలించగా పేదరికం, వ్య క్తి కి గత 

అసవమయోజనం మొదలై న వాటికి సమాజం, సమాజంలోని అవ్యవస్థ సతా 

వర కులే కారణమని తెలు స్తున్నది. ఈ పరిస్థితులు ఈనాడు త్వరితగతిని 
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జరుగుతున్న సామాజిక పివ రృన, పారి| శామికికరణ, 'నగరీకరణం . మొద 

లైన వాటివల్ల వ్యక్తిగత, సామాజిక సమస్యలు క్షిప్ర రూపం 

దాల్చాయి. ఈ కి సమస్యలను పరిషప్క-రించడానికి తాత్మా-లికొపక 

మనం కాక శాశ్వత పఏిప్కా-రం కలుగచేయడం సాధారణం వ్య క కంట 

ద్యారా సాధ్యపడ లేదు. దీనికి |పక్వేక పరిజ్ఞానం, విజ్ఞానం గల వ్య కల 

ఆవశ్యక త ఏర్పడింది. సమాజంలో బ్. గ్ ని అస్థం చేసుకగలినే పరి 

జ్ఞానం కావాలి. కనుక దీనికి (స తేక విద్య అవసర మెంది, సంఘ 

సంవెవు కార్యక ర చై విక, మానసికి, సాంఘిక ద్భృకి ఎ్రిఖభాలలో వ్యరి క్రై 

అభివృద్ధి గురించి సరియన విక నం కలిగినవాక ఉంచాలి. ఈ ఏజ్ఞనం 

సాధారణ మెంది కాక పరీక్షించ బడి, అంగీకరించబడిందిగా ఉండ డాలి. ఈ 

విజ్ఞానం పిశోధనల ద్వారా అభివృద్ది పరచుకోవడానికి అవకాశం 

ఉండా వీ ఈ లవ్ణాలన్నిటని సంఘ సంతేవు శాస్త్రం పూడా కలిగి 

ఉన్నది. కనుక సంఘ ౨ సంవేమ కృషిని వృ త్మిగా గహించడం జిగింది. 

2 నీర్షణ 

మిగతా వృత్తి విద్యలలోనలె సంఘ సంశ్నేమ కృొపీకి కూడా 

న్క్ష్సల్స సంస్థలున్నాయి. 1986 న సంవత్సరంలో టాటా ఇనిస్టిట్యూట్ 

ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ (Tata Institute of Social Work) సంఘ 

సం వేమ కసికి వృ వికీ సంస్థ స్థాపించింది. ఇ్రబువంటి సంస్ధలు 

ఇంకా అగా బరోడా, బొంబాయి, కొయంబతూరు, జబ, లకో KE 

మ్మదాసు, వారణాసి ఉదయపూరు, వా లేరు లలో కూడా స్థసించ 

బడినవి. రెండు సంవత్సరాల కాలవ పరిమితిలో యక్షణ పూర చేసీ డి! గీని 

ఇవ్వడానికి ఈ సంలు నిర్గ యించాయి, సుకషతులై న సంఘ సంశ్నెము 

మం ర లను తయాను వేయడమే ఈ శఏకిణ కేం చాల ముఖ్య దేశం. 

ఈ శేషీణ కార్యక్రమం మూడుభాగాలుగా సిభజించ' బడింది. 1. బోధనా 

పద్దెతి 2 వ త్రెకృసి పర్యవేక్షణ లి, వెశోధన పద్ధతి, 

3. (పత్యేకత 

సంఘసం శేమక్ళాపీ. వృ త్రిని స్వీకరించే సంఘసం తేమ కార్యక ర్వ 
ప్రత్యేక నైపుణ్యతను కెలీగ్ ఉంటాడు, సంఘ సంశేవు న కిక 
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పొందినవారు (పత్యేక విజ్ఞానం, నైవుణ్యత కలిగి, వ్య కల, సమూూహోల,, 

సముదాయాల, సమాజాల సమస్యలను" వేరువేరుగా. సుశీలించి |షశ్యోక 

పద్దతులలో పెష్కు-కించగల (పాపః తే, నైవుః వుణ్యతను. వొందుతారు. 

అశు కాకక సంవెముం,. న నగర. [గామోాణ- సముదాయాల అభివృద్ది. 

నెద్య నొాంఘుక్ష సం తేమ కప. మూనసిక వికలాంగుల సంవ్నేవు క కస 

నాంఘక్ష పద్య: సాంఘీక రక్షణం. సంఘసంవ్నేమ. క కె. షిశోధన, సంఘ 

సంవెమకృపి. బోధన మొదలె మైన రంగాలలో ప్రత్యేక ప్రావీణ్యతను 

కార్యక రలు పొందిడంటారు. ఈ (పత్యేక (ప్రావిణ్యతేవల్ల సంఘు. 

సంజేమ కార్యక రలు సంఘ సంవేవు కి కృహుని వృ లి తెగా. గురి వంచ: 
— 

డానికి కావలసిన (పత్యేక నైపుణ్యతను పొందుతున్నారు. 

4. వృ త్రిపరమైన సంస్థలు 

భారత జేశంలోని సంఘ సంవేవు కార్యక ర్హైలు (పాంతీయ 

జాతియ, అంత రాతీయ సంఘాలుగా ఏర్ప కాన . _ ద్రటువంటి సంస్థ 

మొట్ట మొదట భోరత జేశంలో “ఇండియన్ కాన్ఫరెన్స్ అఫ్ పోవల్ 

వర్కు (Indi:n Conference of Social Work) అచే చేర 

స్థావంచడ కం జెగింది. ఈ సంస్థలో సుకిక్నీతుతై న సంఘసం వేమ కార్య 

కలు లేకు, 1951వ సంవత్సరంలో సుకిక్నీతులై న - సంభఘసం తేమ 

కారక రలు _సమి్యిగా కలిసి ఒక సంనను ఏర్పరచారు, ' 1961 వ 

సంవత్సం అక్టో కు రివ తేదీన “ది ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ డి 

అమ్మి ఆఫ్ సూ, గ్రాల్స్ ఆఫ్ సోషల్ వవ్ అనే సంస్థను స్ప సావీంచడం 

జుగింది. భారత బేశంలోగల సంధుసంచేను. శాహ్రుంలో క్షం ఇస్తున్న 

సంస్థల (పతినినులంవరు ఇందులో సభ్యులు. ఈ సంగ ఉదేశాలుా 

కి 
(1) సంప సువేమ కృషీ వృ అభివృద్దికి కృపి. చేయడం. 
(2) సుఘు సంశేమ కార్యక రల ఆలోచనా సరళిని నూతన పద్దతులకు 

ని q 

అనుగుణంగా మార్చడం. a 

(8) సమాజానికి సంఘ సంవేమ కృపి. వృ క్తి గురించి తెలియజేయడం. 
(4) సమాజాభివృద్ధి కార్య[కమాలలో పాల్లొనడం 
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(5) 'పీవిధ దశలలో సంధు సంకేమ క్పషి వృ త్రి శిక్షణా శార్య్యకనూల 

అభివృద్ధికై. సహాయం చేయడం మొదలై నవి. 

5. -వ ప్తిపరమైన . విలువలు 

ఇతర వృ తులలో వలె సంఘ సంతేము పృ పులో: కూజా అనేక 

వృ త్తి విలువలు ఉన్నాయి. -ఈ సూ(తాలు విశ్వజనీనమైనవి. దేశం, 

సంస్కృతి అనే “శ్రేడా "లేకుండా (పతి సంఘ. సం హెమ - కార్యక ర్వ ఈ 

విలువలను “పాటించడం ' జరుగుతుంది. . సంఘ సంవృేమ కృషీ వృ తి 

సూకాలు సంఘ సంమేమ -కార్యక ర్మ యొక్క సేవార్థులక, అతని 

సంస్థ కు, అతని సహోద్యగులకు, అతని సమాజానికి, - అతని వృ తికి 

సంబంధించిన వై. ఉంటాయి. అతడు తాను. సేవ చే స్తున్న వ్యకి కి సమూహ 

సంశేమూానికి - అత్యంత 'వాధాన్యతి సినాడు, అతని న్య కిగతెమైన 

(పాధాన్యతకంు అతని వృ పకి . ఎక్కు-వ ప్రాధాన్యత నిస్తాడు.. అతడు 
అజ్ 
“సవా నాది : సయం. నిర్ణ ఎమాన్ని గుస స్తాడు, .సేవాదె విషంయూాలను అతి 

6 య 
రహస్యంగా. ఉంచు తొడు, (పతి సెవార్ళిని గొరవిసాడు. 

సంఘసం మేము కార్యక ర్భ ఒకో సంస్థ లో సియమిత్వుక న ఉద్యోగి. 

అతడు తన పై అధికారులపట్ట. గాంరనభ్రావంతో - ఉంటాడు. అతడు 

విధానాలను, పదతిసి పరిశీలిస్తూ అతిని. మె. అధికారులకు సరియిన రు i గ) 3 

అసలె న విషయాలను తెలియజేసాడు. సషాజంబభో అతెడు పనిచే స్తున్న రై am తో 0 

సంస్లకు మంచి పేక పతిష్టలు. వచ్చేరీతిగా సృసచేసాడు. 
౭ టి 

సంస్థ అభివృద్ది కే 'అతడు తన సహోచ్యోోగులకు అన్ని విధాల 

సహాయ - సహకారాలను అందిస్తూ సంఘసం మేమ కార్యక న్న అతిని 

సహోోది వో్యోగులపట్ల గ"”రివం కలిగ ఉంటాడు. 

సముడాయంపట్ల సంఘసం శమ కార్యక న్యాస ఎక్కవ బాధ్యతే 

ఉయింది. వృతి అభివృద్ధికికూడా అతడు. అన్నివిధాల సహాయ 

సహకారాల నందిసాడు. సంఘసం తేమ కౌర్యుకి రృ వృ నే ఏలువలను 

అ కద్ధ చేయపంగానీ సాధారణ వ్య క్కివలె (వవ ర్రించడంగానీ జరగదు. 
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6- నావూాజికమైన గం ర్తింపు 
సంఘసంవే.మ కవికి వృ ల తిగా గురి ఎంవు సమాజంలొకూడా 

రావాలి. ఈనాడు (పజా బాహుళ్యం కూడా సంఘ సుసం హేమ క్ఫపని 

వృ ల్ల తగా ను ద్ర ర స్తున్నారు, అందువల్ల నె కళాశాలలలో సంఘ నుసం షెము 

శౌ స్త విభాగంలో విద్యార్థులు డిగీస్థాయిలో చేరడానికి 'ఉతా హాం 

మావుతున్నా రు. విశ్వవిద్యాలయాల లప, కళాశాలలలో సంఘసంతేమ 

శాస్త్ర విభాగాలకు _వభుత్వంకూడా, అనేక (గాంబులను “మంజూరు 

చేస్తున్నది. సంఘ కుసం మేము శాస్త్రం పాఠ్యభాగంగా కలిగి ఉల్తీష్టలై న 

పట్టఛ్మదులను, వోస్టగాడ్యు యేట్ల ను కారా రాలలో కార్చిక 

సం వెమాధి కారులుగాను, నై నై ద్యాలయూాలలొ ౫ నె ఏ ద్య నూనసిక సండేమ 

కార్యక రృలుగాను, జైలు, బోర్ సల్ పాఠశాలలవంటి సంస్థలలో 

పర్య వేక్షుణాధి కారులుగాను, సంతేమ కార్యక రృలుగాను నియమి స్తు 

న్నారు, దీనినిబః3 మన దేశంభోకూడా సంక ఘసంతెమకృపి. (ప్రభుత్వేం 

చేత, విశ్వవిద్యాలయాల చేత, (పజాభిపాయంభో రూడూా వ్ లిగా 

అంగీకకించబడి, క సక్ కడించబడిందని తేలు రి 

 సంఘసండేమక్ళవీ. సుశిశీతుడై న సంఘుసంవేమ కార్యక ర ర 

డే దాసిని వృ _కొపర'మైన సృఘుసంటే మక కృషి అని 

అనగలం. అప్పుడో సంఘసం వేవుక కషి ఒక క్రమబద్దమైన శా స్ర్రీయ 

పద్దతిలో జరుగుతోంది. | 

. సంఘసం వెవుకపీ. ఈ కింది లక్షణాలతో ఉండటంవల్ల కూడదా 

వృ కేగా గహంచడ మెంది. | 

1. ఈమవృ డిని చేపట్టిన కార్యక ర్వ ఎక్కు-వస్థాయిలో వ్వ క్కిగత 

బాధ్యతను చేపట్టి పత్యేక నైవుణ్యతను, విజ్ఞానాన్ని వినియో 
గినాడు. 

9. సననం ను కాత విజ్ఞాన సంబంధ మైనది. ఇది నేర్చుకోవ 

WU) ౫౯ లాల “ క్ష రగా గా 5 న చ విజ్ఞన న్ని |ప లక సంస్థల ద్యారా ధిక్ష్ణ ఇవ్యడ నికి పేలయ్యు 
ర్ అత కష క ప్రాయపసతులున్నాయి. 
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శ. దీని స్థాయిని చెంహాందిం చుకుని, లమ్యోలను అభివృద్ది పరచుకోజా 

నికి సంసలున్నాయి. 
థి 

ద సంఘ సంశెము కెసి ఉ'ధైశాలు, ఫలితాలు, లిఖితపూర్వకంగా 

భ్యద్రపరచడ మే కాకుండా విజ్ఞానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరిశిలించి 
సాధించడానికి కూడా పీలవుతుంది. 

ణా సంఫు సండేమ కషి జన బాహుళ్య ఉధైశాలను, సం శేమాన్ని. 

దృష్టిలో చెట్టు కోవడం జరుగుతుంది. 

సంఫు సంక్షేమ కృషి = శాస్త్రియ పద్దతి 
సంఘ సంక్నమ కృషికి బలీయమైన శా్ర్రీయ పద్దతి వునాది 

ఉన్నది. సంఘ సంత్నేమ ba కోసం శాస్త్రీయ పద్దతి ' అవక్యేకత 

కలి చాలం కె ప్రత్యేక విజ్ఞానం, సె ae సక్రమమైన పర ఉండాలీ. 

దీనినే శాస్త్రీయ పద్దతి అంటారు. ఈ విజ్ఞనం, నై వుణ్యతే, “హార్యగంథ 

రూపంలో నేగాక వాటిని వేత కృషి. ద్యారా నిరూపించడానికి కూడా 

సాధ్యపడుతుంది. వేత కృపిని శాస్త్రీ పద్ధతిలో చేయడానికి వీలుంది. 

ఇతర వృ తులలో (ప్రయోగాత్మకంగా రికో పొందడానికి ప్రక్యేకంగా 

అన్ని వసతులతో నిర్మించిన (ప్రయోగ శాలలు ఉంటాయి. కానీ సంభ 

సం శమ శాస్త్రాన్ని (ప్రయోగాత్మకంగా. నిరూపీించడానికిగాను. పరి£ి ంత. 

మైన (ప్రయోగ శాలను సిన్మెంచడం కట. ఎందుక ౦ నా 
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ఏ, ఉడఊపహ వు పెంవెౌందించిన విజానం. ఈ విజ "నాన్ని ధ్ర యోాగాలద్వారా 
వ యా యై అః 

పూకిలించి, అనేక పర్యాయాలు పకిశ్నంచి విజ్ఞానంగా రూ వొందించవల 

సిన ఆవసరం ఎం స నా ఉంది. 

ఆధునిక భావన = వౌలిక విశ్వానాల 

వ్య క్రి సండేమానిః, కభిన్ఫద్దికి ' చా చేయడమే సంఘ సండేమా 

కష్. ను ఖ్యూ క్రశ్యం. వ్య కుటు సమూహాలు, సముదాయాలు, 

క, నైతిక రంగాలలో ప్ళైనం ౦త మేరకు సం వేమాన్ని 

పొంచేలాగ చేయడమే సంఘ సంవేమ కృషి. (పధాన లక్షం. సంఘ 

సంకేమ కపి. ల మేర్థిలను, మానవ తాభావన సిద్ధాంత సూ(తాలను ప, 

శీలించినట్లయి తే ఈ శాస్త్రం కొన్ని పాలిక విశ్వాసాలవై ఆధార పడ్ 

ఉన్నట్టు తెలు స్తుంది. సంఘ సంమేవు కృపి మాలిక సూ|తాలను ఈ 

కింది విధంగా చేరో-వచ్చు. 

L. పతీ వ్యక్షోకి స్వతేఃసిద్ద మైన విలువ, ఓ'న్నత్యం, హంందాతనం 

ఉంటాయనే ముళా౧సం :-- 

(పతీ సంపు సంమెమ కార్యక ర్వ ఈ నమ్మకాన్ని మనసులో 

ఉంచుకోవడం ద్వారా అతడు బలియమెన, దృ్తామెన వృ కి చాంధ 

న్యాన్ని వర్పరచుకో “గలడు. న్య క్తి కెవి ప సమస్య గాను; శక్తి సామర్యాలు, 

గౌరవంలేని న్య కి గాను కాకుండా అతనిని సాటి మానవునిగాను, అతని 

సమస్యలవ లన అతని శకి సామద్ధ్యలు, పోదా తాత్కాలికంగా 

మరుగున పడినవనె కార్యక ర్మ భావించినట్లయి తే అతడు సంఘ సండేమ 

కృపి. ఆశయాన్ని సఫలీకృతం చేయగలడు. 

2, (పి వ్యకి కి. తన అవసరాతేమిబో తెలుస సుకుని ఆ అవసరాలను 

తానే సర్చుకొనే హాక్కు-ను కలిగి ఉన్నాడే నమ్మకం ఫా 

ఈ నమ్మకం. [పజాన్యామిక ఏలువలతో ముడిపడి ఉంది. (పతి 

వ్య క్షి తన అవసరాలను, సమస్యలను అవగాహన చేసుకొని, ఆ అవస 

రాలను ఏ విధంగా తీర్చుకోవాలి. ఆ సమస్యలను ఏ విధంగా పరిష్క_ 

రించుకోవాలి. అనేది నిర్ణయించుకొ నే హక్కును కలిగి ఉన్నాడు. 
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స్వయం నిర్భయ శకి (ప్రతి నేవార్టిలోను కలిగించినపుడే సంఘు సంమేమ 
కపిలో గల ముక్య ఉదైశేమైన “స్వయం సహాయం” అభివృద్ధి చేసు 

శోగలడు. 

వ్. వ్య కుల సహజ సివమెన శ కి సామర్యాలనుబట్టి వారికి సమానావ 
ఆని ర -- —.D ఫై రై 

కాఫాలుంటాయ నే ఏిశ్ళాసం ఫా 

కులు మత, వర్త, రాజకీయ చేదాలు లేకుండా సంఫఘు సంషేవు 

కపి కార్యక మాలు 'అందకీ అందు బాబులో ఉండేలాగ చేయాలి, 

వ్య క్తులందరికే సమానావకాశాలు కలిగించే బాధ్యత సంఘ సం కము 

కార్యక రమోాడ కొంది, 

4, వ్య క్తి సం వేవుంతో కుంబ సం వేవుం, సామాజిక సంవ్నేమం 

వూణజా ముడేపడ ఉన్నాయనే నమ్మక ౦ వా 

వ్యక్తి కుటుంబ సభ్యు 'జేకాక సమాజంలో కూడా సభ్యు టే అన్న 

నిజాన్ని సంఘసం మేము కార్యక ర్భ వ్యక్తి సంతేమానికి, అభివృద్ధి! 

కృపచే సున్న ప్పుడు అతని కుటుంబ  సంచేమం, న నానమూజిక క సుతేమాన్నీ 

కూడా దృష్యలో పెట్టుకుని కృషిచేయాలి. 

సంఫు సంకె వు కృషి - విలువలు 

సంఘ సంకేమ కృపి. మానవతా విలువలమోద, తాత్త్విక 

వలువలవై నకూడా ఆభారపడి ఉంది. వ్యక్తి కిని న్య క్కి కి గా గారవించాలి. 

అనే సూ క్రిమాద సంఘసం తేమకృపి. ఆధారపడిఉంది. ఏ వ్య కికూడా 

క స్టైాలను, బాధలను ఆహ్వాసెంచడు, వ్య క్తి చాధలకు గురిఅయ్య్యాడం కు 

పరిస్థితుల ప్రబావంగానీ లేదా అతడి మానసిక, శారీరక బలహీనతలు 

గాలీ కారణంకావచ్చు. కనుక వ్యక్తి జాధలు, సమస్యల మూలంగా 

వ్య కిని అగారవపరచకుండా అతనివెగల పరిసరాల దృుష్ప భావాన్ని 

శారీరక మానసిక బలహీనతలను తొలగించడానికి సంఘుసం వేము కార్య 

కర (పయత్నించాలి, ఏటిద్యారా వ్య క్షి బాధలను తగ్గించడంగాసీ 

లేదా శాశ్వతంగా పరివ్క_రించడంగాని చేయాలి. 
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వ్యకినివ్వక్కిగా గౌరవించాలి. కానీ అతని గౌరవం అతని 
సాంఘీక, ఆర్థిక, నై తిక పరిస్టితులమిాద ఆధారపకి ఉండరాదు అనేది 
సంఘసం చేమ కృపి నైతిక విలువలలో అతిముఖ్య మెన అంశం సంఘ 
సం వేమక్సపీ, జాతి, మత, వీంగ భేదాల కతీతంగా సర్వమానవ సండే 
మానికి ఉదేశితమెంది. సంఘసండేమ కృషిలో కార్యక రకు అనేక 
తరహ వ్యక్తులు తార సపడ తారు, వ్య కి ఎటువంటి సృ్యభావంగలవా మై 
నప్పటికి అతిడికి స్థయంనిర్హ యం చేసుకు నే స్వెచ్చా స్వాతం త్యాలను 
కార్యక ర్శ ఇవ్వాలి. 

వ్యకి, సమాజం వేరుగాదు, సంధు సంవేవు కార్యక రృ వ్నక్ష 
సం శేమమం కే సామాజిక సంవేమంగా గుర్తించాలి. సంఘసంవేము 
కార్యక ర్వ దృష వ్యకి సంపూర్ణ సంవేమం వై కేంవీళ్ళతమె డం 
టుంది. సేవార్థి సమస్యకు దాకితీసిన (పతి సూశు ౮ స్థూల కారణాలను 
ఒ కెవిధంగా పరిశిలించి, (ప్రాముఖ్య తనిచ్చి అతని సమన్యా పవమ్క_ర ణకు 
సం వేమాని! కార్యక రృ కృషిచేసాడు. 

ఈ విధంగా సంఘ సం వేమక్సషి కొన్ని పటిష్టమెన విలువలను 
కలిగి ఉంది. ఈ విలువల నన్నిటిని సంఘసం వేమ కార్యకర్త తప్పని 
సరిగా పాటించాలి, సంఘసం షెమకవీ. విలువలు ఈ కింద పెర్గి"నడం 
జరగింది, 

l. (పతి వ్య క్తి సంఘానికి ఆయువుపట్టు. 

2. సంఘంలో ప్రతివ్య క్ని ఎటువంటి హోదాలో ఉన్నప్పటికీ అతడికి 
ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఇతరుల అవసరం కలుగుతూ ఉంటుంది. కనుక 
ప్రతివ్య క్రి ఇతేరులవె ఆధారపడటం అచేది అనివారంం. 

ప వ ౦ఘంలో (పతి సభ్యునికి కూడా అతని ఆఅభ్యుదయాలతోపాటు 
సమాజాభ్యుదయ బ"ధ్యతకూడా ఉంటుంది. 

సూ ax నీసావసరాలు అందరికీ ఒక్షశు అయినా వాటిని పొందటంలోను, 
వినియోగించు ఫోవటంలోను భేదం ఉంటుంది, వీనిమూలంగా 
సంఘంలో |పతిజీవి ప్రత్యేక జీవిగా కనబడతాడు. 
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5. (ప్రజాస్వామ్య సూ[తాలే (పతిసంఘానికి ముఖ్యో దేశాలు, సంఘ 

జీవన సమగతకు, అభివృద్ధికి (పతివ్య క ఉనికిని శక్తిని అవసరా 

లను గుర్తించి వాటిద్వారా సంఘంలో వ్యక్తులను సంఘ వురోఖి 

వృద్ధికి బాధ్యులుగాను, సాధకులుగాను తయారుచేయాలి. 

6. ప్రతివ్య క్కి సంఘ (శయన్సే ముఖ్యో క్రైశంగా భావించాలి. ఈ 

ఉళ్రైశాన్ని సాధించడానికి కావలసిన అవకాశాలను కల్పించడానికి 

సంఘ మె బాధ్యతే నహిం'చాలి, 

సంఘసం మెవుకృషి., వ్య క్కి సేవాపద్దతి, సమూహ సేవాపద్ధతి, 

సాముదాయిక వ్యవ్యాపన, సామాజిక చర్య ముదలై న పద్దతులద్వారా 

జరుపబడు తోంది. 

సంఘసం శేమక పీ - మత, మానవతా విలువలకుగల సంబంధం :- 

సంఘసేవ అనేది పురాతన కాలంనుంచి కూడా ఆచరణలో 

ఉంది. సంభఘగేవ మత పేరిత'మైనదిగాను, మానవతా | పేరితమెనదిగాను 

ఉండేది. రాజులు, ధనికులు, సంఘంలో పలుకుబడి గలవారు చేద 

వారిని, అనాధలను ఆదుకుని సహోయం చేయడం తమ ధర్మంగాను, 

బాధ్యతగాను తలచేవారు. మతోపచేశంవల్ల్డ పిరండరూ దానధర్మాలు 

చేసి, ధర్భశాలలను స్థాపించి చెదవారిని, అశ కులను పోషించేవారు. 

హందూ ధర్మశాస్త్రాలు, వేదాలు, పురాణాలు, దానధర్మాలు మొద 

లై నవి పుణ్య కార్యాలుగా చెబుతున్నాయి. అంతేగాక మానవతా 

దృకృధంకూడా వ్య కలలో సంఘచేవాభిలాషను పెంపొంది స్తున్నది. 

“వూనవ సేవే మూధవ సేవి అనే నానుడిని నమ్ముకొని హిందూ 

మత ధర్మం (వకారం రాజులు, ధనికులు, జమోండారు, సేవా సంస్థలను 

స్థాపించడం, చెనున్రులను, బావులను తవ్వించడం, ముఠాలు, విద్యా 
జ 

సంస్థలు స్థాపించడం మొదలై న అ నేక పుణ్య కార్యాలను చేశారు, 

వైస్తవ మత పచారకులు, వారి అనుచరులు తమ మత 

 సూక్తులకు అనుకూలంగా అనేక సంఘ సంమేమ కార్యక్రమాలలో 

పాల్గొని కేవలం కై) సృవులశేకాక ఇతర మతాల వారికి కూడా సేవ 
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చేయటం జరుగుతోంది. సర్వమానవ సమానత్వం, భాతృత్వం, మానవ 
సవ, దయ, జాలి మొదలైన భావాలు పికిని సఏఘు సేవకులుగా 

జాలి దయ, దానధర్మాలు అన్ని మతాల సిద్ధాంతాలలోను 

ఇమిడి ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్శిక | పగతి, దీనులను, పేదవారిని, అనాధలను 

ఆదకించడం అనేవి మహమ్మదీయ మతంలో (ప్రముఖంగా ఉన్నాయి. 
(పతి మహమ్మదీయుడు తన సంపాదనలో ఎంతో కొంత సొమ్మును 
(పజాసెవనై న వినియోగించడం: తమ బాధ్యతే అన్నది - వారి సిధ్దాం 

తము. మహమ్మదీయుల మవ (గంధ మైన ఖునానులో జకత్ , సాదక్ 

కరత్ అనె మూడు పద్ధతులు పెన్కో-నబడ్డా యి. జకత్ అంశే (పటి 

వ్యక్షితన ఆ స్తిలో కా ంత భాగం డానధశ్మాలు చేయడానికి వినియో 

గించడం. సాదక్, కెరత్ అం కు (పతి వ్యక్తి సాటి పూనవ్రులపల్లు జాలి 

సానుభూతి కలిగివుండటం, ఇతరులు కష్ట కాలంలో ఉన్నప్పుడు వారివై 

దాశ్నీణ్యంతో, జాలితో చేసే సహాయం "లేదా ధర్మం అసి అర్థం. 

పార్మీమతం కూడా ఇతనుల సుఖ సంతోపాల కోసం పాటుపడిన 

వాకశే సుఖ సంతోపాలు లభినాయనే తాత్విక సిద్ధాంతంవై అధారప 
ఉంది. ఈ తాతకి సిద్దాంతెంవట్ల వారీ మతేస్థాలు సాంఘక సంవ్నేము 

భావన కలిగి ఉన్నారు' పార్టీ మతే స్తులు అ నేక సేంచేము నిధులనుకూ డా 

ఏచ్పాబు చేసుకునా రు, పార్శీ మతస్థులు విద్య, వైద్య రంగాలలోవే 

కాకంంటె గృహ నిర్నాణానికి, ఉచిత భోజన, మండప నింసణాని 

కప చే స్తున్నారు. | 

నసిక్కు_మతంలో కూడా సంఫఘసేవ కనిపి స్తుంది. గురునానక్, 

అతిని తిరువాతి గురువులు, సీక్కు-మ తాన్ని అభివృద్ది పరచడమే కాక 

మానవ జీవితంలో చెనాగుణ నిరతి, దయార్జ స్వభావం, నిన్న్వాద్హతి 

మొదల న లక్షణాలు చాలా న వావి బోదించినారు, అందరూ 

కలసి భుజించడానికి విశాంతి తీసు నికి భోజన ఛగాలలను, వి శాంతి 

శాలలను నిర్మించారు, ఈమతంలో కూడా సేవా తత్పరతవల నె సె జన్న 

రాహాత్యం కలుగుతుందని, అ జే జీవిత వీరము లతయ్యమని చెప్పబడింది. 
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గురుగోవిందసింగు బోధనల [(పకారం పతి సిక్కు- తేన రాబడిలో పవవ 

భాగం సంఘసేవకు ఖర్చు శోయాలని బోదింాడు. 

సంఘం సంక్షే వు కృషి = శాస్త్రయు భావన 

వె చెప్పిన విధంగా భారత దేశంలో వివిధ మతాలవారు, నివిధ 

పషతులలో సంఘసేవ చేసి సంఘాభ్యుదయూనికి పాటుపడ్డారు, కాని ఈ 

సంఘ సేవ, సంఘ సంస్క-రణ, కార్య క్రమాలన్ని 0వ శతాబ్దం వరకు 

మతే దృష్టితోను, నూనవ లౌ దృకృంధంతోను మాత్రమే కొనసాగాయి 

ఈ పవ్లతులన్ని సాటి మూాననునికి కప్లాలలో సహాయపడటం తమ కనీస 

ధర్మంగా భావించి చేసిన కార్యక్రమాలు దీనివల్ల బాధితులకు తాతా 

లిక ఉపశమనం మాత మే లభించింది. ఈ ఆతాత్కా-లిక ఉపశమనం వల్ల 

సమస్యలకు శాశ్వతే పరిప్కా-రం లభించడం తేదు. [కమకకమంగా సమ 

స్యలు క ప్రతరమవడంవల్ల వాటి ఉపశమనానికి మతే, మానవతా 

దృక్పథాలు సరిపో లేదు. సమస్యలను మీల్జాంగా పరిశీలించి శా స్ర్రీయ 

పద్ధతిలో పరిష్క-రించవలసిన ఆవశ్యక త ఏర్పడింది. సమస్యల పుట్టు 

పూనా త్తెరాలు, వాటి కారణాలు, కింగా పెకిలించి, ఆ సమస్యల 

శాశ్వత పరిష్కు_రణకోసం, పాధితుల వునరావాస సౌకర్యాలకోసం కృప. 

చేయవలసి ఉంది. ఏటన్నిటికి సాధారణ పద్దతులు సకపోలేదు. [కము 

బద్దమైన శా స్తియపట్దతి ఆవశ్యక తే ఏర్పడింది. 19806 వ సంవత్సరంలో 

మనదేశంలో గాడ్యుయెబు స్కూ-ల్ ఆఫ్ సోషల్ వర్కా- (graduate 

School of Social work) తాతా వారిచే బూంబెయి నగరంలో 

స్థాపించబడింది. ఇక్కడ ఛా స్త్రియ పద్దతిలో సంఫఘుపేవ చేయడానికి 

సంఘసం కమ శాస్హాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. సంఘసం మెము 

ర్యక రకు సంఘసంతేమ కృషిలో తెక్బేదునిచ్చి సంఘసం తమ కృషి 

శా స్త్రపరిజ్ఞనాన్నే గాకుండా మానవ, మనో విజ్ఞాన, సామాజిక 

శాస్తా)లలోకూడా పరిజ్ఞానాన్ని కలుగ చే స్తున్నది, 

(పస్తుత యుగంలో సంఘసం తేమ కృషి ఒక శాస్త్రీయ పద్దతి 

గాను, (పభుత్వంలో ఒక వఫాగంగాను, ఉనికిని ఏర్పరచుకొంది. సంఫ 
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సం మేమకృపి. శా స్తీయపద్లతిలో మత పమేయం లేకపోయినప్పటికీ ౮ ధి _ 
మానవతా దృక్పథం మాతం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. మానవతా 

దృక్పథంతోపాటు ఒక క్రమబద్ధమైన శా ప్రీయపద్గతిని ఉపయోగించి 
వ్య కి కంల, సమూహోల, సముదాయాలు సమాజాల సమస్యలను పరిష్కు 

రించి, వ్యక్తి కి కి సమూహానికి, సముదాయానికి, సమాజానికి ర మైన 

ఉపశమనాన్ని కలిగించడమే సంఘ నండేవము కప శాస్త్రీయ పద్దతి 

భ్యెయం.. 



భారతదేశంలో సంఫు సంకేవు కణ- 
వ బు రి పుట్టుప్తూర "ఏ తరాలు 
(Historical and Philosophical back ground of 

Social Work in India) 

భారత దేశంలో (బిటేప్ (పభుత్వానికి పూర్వం జరిగిన 

సాంఘిక సెవలం 

భారతదేశ సంస్కృతిలో సనాతన కాలం నుంచి ఆస్తులకు సేవ 

చేయడం, కష్టాలలో ఉన్న తోటి మానవులకు సహాయపడటం, అనే 
భావాలు చాలా విలునెన స్థనాన్ని ఆకమించుకున్నాయి. భారత 

చశంలోగల సమ స్త మతాల సూ కులు అనాధలకు దానంచేయడంలో 

(పాధాన్యతి నిన్యాలని తెలువుతున్నాయి, అన్ని మతాల వారు కూడా 

“మానవ సేవయెు మాధవ సేవ” అవే సూక్తికి అత్యంత |ప్రాభాన్యత 

ని స్తున్నారు. 

దేశంలోని (ప్రభుత్వాలు, భనికులు, సనూజంలో గల ఆ ప్తలకు 

సహాయం చేసే బాధ్యతను చేపట్టారు. వారు సమాజంలో "దేవాలయా 

లను నిర్మించడం, 2 రస తాలను నిర్భించడం ముదలై న కార్యక్ర సరా 

లను చేపట్టడ మేశాకి వాటిని స్మక్రమ పద్దతిలో నిర్వహంచడాసకి కూడా 

బాధ్యతను వహాంచాను. వాటి జరిన వ్యవస్థను అభివృద్ది పరచడానికి 

విశాళాలను ఇవ్వడం, చండాలను వసూలు చేయడం మొద న కార్య 

[క్రమాలను కూడా చేపట్టారు. అంతేకాక సాధువునకు గృహవసతులను 

ఏశాాటు చేయడం, బేవాలయాలలోను, సకాలలోను, మఠాలలోను 

నివసించే సాధువులకు, అనాధలకు అన్నవస్తాాలను అందచేసే కార్యక 

మూలను నిర్వహం చేవారు. 
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అహమ్మద్ ఖా ఖాన్ కళాశాల విద్యా విధానంలో కొ త మార్పులను 

(పవేశ చెట్లంది. 1906 లో ముసి సిమ్ ఎడ్యు కేవనల్ కాన్ఫరెన్స్ సం్యి 

నావించబడింది. ఇది ముస్తిమ్. విద్యా విధానంలో గల _సవుస్యలను 

రించింది. ర్స 

లక్నోలోని “ముంతాజ్ ఆర్భనేజ్” అనాధలను చేరదీసి వారికి 
విద్య నేర్చి పిశ్రమలో శిక్షణ నిస్తున్నది. మసీదుల ద్వారా ఈ సేవలు: 

జరుగుతున్నా ప సుతావసరాలకు అవి సరిపోవడంలేదని (గహించి అవ 

సర మెన మార్పులను (పవేశి 3 పెట్టడం జరిగింది. అర్హతగల యువకులకు. 

ధన సహాయం చేయడం, అనాధలను కాపాడటం మొదలైన కార్యక 

మాలేకాక పేదలకు ఉచితంగా నె నె ద్య సౌకర్యాలు కల్పించి ధర్మ 

వై ద్యశాలలను కూడా నిక్నంచారు. యా[ఆాస్థలాలలో ఉచిత భోజన 

శాలలు, విశాంతి గృహాలు నిక్నృంచి అశేకమందీ యా! తికులకు ఇప్ప టికి 

సహాయం చేస్తున్నారు. వివిధ వృ వలకు చెందినవారు తమతమ వృత్తి 

సంఘాలలోని అనాధ లకు ఆశయాలను కల్పించడం, యుక్త న వయః 

స్కు-లెన యువతులకు వివాహాలు జఎపీంచడం, అనాధ మృత దేహాల 

అంత్యక్రియలకు సహాయం చేయడం మొదలైన సేవా కార్యక్రమాలలో 

అనేకమంది పాల్లొనేవారు. నిరుద్యోగాన్ని ఒక సమస్యగా [గహాంచి 

నిరుద్యోగు లైన యువకులకు ఉద్యోగావకాశాలను ఏర్పరచే బాధ్యతను. 

కూడా కొందరు స్వీకరించారు. 

వః సవ మతం = సంఘ సేవ 

స్తవ మతంతోకూడా సంఘసేనపు (పథానన్థానం ఉంది. 

కస్త స వ ముత | పచారకులు, ౫ార అనుచరులు, అ నెక సఘసం తేమ 

కార్యక్రమాలలో పాల్లాని ఒక) సృవ మతొనుయాయుల కేకాక ఇతర 

మతాలవారికికూడా సేవను అందజేసున్నారు. వారివుతంలో బోధించిన 

సర్వమానవ సమానత్వం, సా భితృత(ం, మానవ3వ, దయ, జాలి, 

మొదలైన భావాలు వీరిని సంఘశేవకు (పోత్సహీించాయి. కనుక 

నిత్య జీవితావసరాలకు నోచుకోనివారికి చేవచేయడం తమ జీవిత 
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అమ్యంగా భావిసారు, అశ కో మైల ల నవారిని, వారికుటుం నాలను ఆదుకుంటూా 

ఉంచేవాము, (పతి గృహంలోను రోజుకి ఒక రిద్దరు చేదనారినిగాని, 

బాటసాగులనుగాని, ఆదుకుంటూా ఉండేవారు. 

16వ ఇ తాబ్దంలో శిభలికులు ఎన్నో సంషేవు సంస్థలను గ నాపీం 

బాము, 1516 లశ పోర్చుగీసునారు అశ రులు, అనాధలు, ఖై నీలు 

మొద ననెనికి సవచేసే నిమి త్తం ఒక సేవాసంస్థను గోవాలో 

గ్ధాపించారు. ఈ సంస అనేళ నైద్యళాలలను, చేవాసదనాలను ఏర్పరచి 

మానసిసి నోగులక్కు కె వ్ట్టురోగులకు సేవ చేసే బాధ్యతను స్వెకరించింది. 

సెయింక్ గైవియర్ 1545 లో గోవాను దర్శించి |పాథమిక పాఠశాల 

zn 

లను, కళాశాబను, సేనానవనాలను నెలకొల్పి పజాసేవ చేశాడు. 

1962 భో శేథిలిక్ మే రస్టిర అఫ్ ఇండియాలో 4,229 ఉన్నట్టు, 

చాటీతో 920,809 ప ద్యాష్థాలు ఉన్నట్లు సేరో_వడం జరిగింది. ఈ 

సంస్తలు కొంగకజాగె బాలుర సురతణ, తితుణ బాధ్యతలనుకూజా 

స్వీకరించినట్లు నేలు స్తుంది. స్వీ, స్రరుషుల శితుణా పాఠశాలలను, 

పాగ శొమిః, ను వ్టనసాయిక విమషైణా పాఠశాలలను కూడా స్తాపించారు. 

వాటు స్తం లస సులు విద్యాన్యా స్వీ కోసం అ నేక కార్య 

(వము ాలను చేపట్టారు, అలగ్జాం౫ వద్ డాక్టర్ జాన్ విల్సన్ , జాన్ 

అండర సన్ లు కోలకతా, బొంబాయి మ్మ దాసులలో వరుసగా విద్యా 

చస సక పా పాక్లోరు, అనేక పాఠశాలలను, కళాశాలలనుకూడా 

స్థాపించారు. ప్రేం (వ తేక వాన శాలలను స్థసించి య్ర్ విద్యను 

| వోత్సహంచాను. విద్యాఎంగంలో వేశాక "నె వ ద్యరంగంలో వ ప్క్రు 

అనేక కార్య! 3 మూలను చేపట్త్ ఇప్ప 1962 నాటికి ఈ సంస్థలు 69 

లో వ్య శాబలను నావీంవొయి. అవసం మైన అన్న పుకరాలతో పాబు 

నషం రిదిన నోన్యులు, నచ్చుటు, ఆయాలతో ఆ సంస్థను నడవడం 

జఎగంద. అంతేకాన వమియ, క ము ముదల న ది స్ప కాలిక రోగులకు 

(పత్యేశను మున” న డ్యణాలణను బ్బా సంచాము, మ చేపయాను, సుఖరోగాలను 
భ్ ల 

ఎదుర ్ ట_నడంగోను, పనాొనసికి అనా గ్య చికిత్సా నిక్షణలోనుు, 

నములు గోషిణ పన్వటంలోను సిరు చేసిన కసి (పశేంసనియ మైంది. 



ల) భారత చేశంలో సంఘసం వేమ సేవలు 

వైద్య, విద్యా సంస్లలేకాక మానవ అవసరాలను తీర్చటానికి, 
ఎ__ టి సి థి క్ 

ఆపదలను ఎదున్కో-టానిక్షి అనేక ధర్మ సంస్ధలను స్థాపించడం జరిగింది. 

అనాధ శేరణాలయాలు, కిక గృహోలు, వికలాంగులను, పేదవారిని ఆద 

పంచే సంస్థలు మొదల ననాటిని కూడా స్థాపించారు. భారత దేశంలో 

వివిధ పిస్ట్థితులలో వచ్చిన శరణాగ్వలను ఆదుకోటానికి వీరు చాలా 

సౌకర్యాలను ఏర్పరచారు. 

వే? సవ సంస్థలలో నె. ఎమ్. సి, ఎ. (Y.MC.A) యువ 

జనుల సుర ఛివృద్ధక్ సం స్థాపీతమైన మొట్టమొదటి సంస్థ. ఈ సంస్థ 
జాత, మత, రాజకీయ విచకుణ లేకుండా ఆపత్సృమయాలలో విప తులకం 

లోనైన వారిని ఆదుకుంటుంది. _ 

ఫారిముతం = సంఘసేవ 
ఫార్శీమత స్తులు కూడా సంఘ సంవేమానికి కొంత కృమి చేసి 

నట్లు తెలు స్తున్నది. ఇతరుల సౌకర్యానికి పాటుపడిన వారికే సుఖ 
సంతోషాలు లభిసాయనే తాత్విక సిద్దాంతం వై ఫార్శల సంవేము భావన 
ఆధారపడి ఉన్నది. అంజుమన్ అనే సంస్థ ఫార్మీల సాంఘీక సేవా కార్య 
(కొనరాలకు స్థాపీతేమైెంది. సామాన్యుల అవసరాలను తీర్చడానికి ఏరు 
"దేవాలయాలను సిర్మంచారు, ఫార్ఫీ సమాజం అ నేక సంవష్నేవు ఏిధులనూ 

ఏర్పరచింది. వార్నీ సమాజం విద్య, వైద్య సౌకర్యాలకు, గృహనిర్మాణ 
పథకాలకు, భోజనమంటప నిరా శ్రగానికి వివాహాలకు కూడా అనేక 
సహాయ కార్య! క్రమాలను చేపట్టింది. (పసూతిగ్భహోలు, ధర్శశాలలు, 
పాఠశాలలు, నైద్యశాలలు, అనాధ శరణాలయాలు మొదలె నవాటిని 
ఫొర్ని సమాజం నారు నిర్మించి సాంఘీక సెవచే స్తున్నారు, పాఠశాలలో 

_ మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయాలను 25 సంవత్సరాలకు పూర్వమే పేకు 
నడుపుతున్న ట్లు తేలుసోంది. 

సికర్బు_వుతం = సంఫు సేవ 
సిక్కు. మతస్థులు కూడా సంఘనేవకోసం . కృషిచే స్తున్నారు. 

సిక్కు.వుత గురువులు సిక్కు_మతాన్ని వెంపొందించడమేకాక మానవ 

జా 



భారతదేశంలో సంఘసం వమేమకృమీ-వుట్టుపూర్యో తరాలు వే 

జీవితంలో సేవ, దయ, నిస్సా పర్ణ తే చాలా ముఖ్యమైనవని బోధించారు, 

అందరూ కలసి భోజనం చెయ్య డా నిక్కి పి శాంతి తీసుకోడానికి భోజన 

శాలలను, విశొంతి గృహాలను నిరంపచేశారు. ఈ మతంలో కాడా 

సేవా తత్పరత వల్లనే జన్నరాహాత్యం కోలుగుతుందపీ, అబే జీవిత 

చరమలశ్యుమని చెప్పడం జరగింది. నిస్సా (ర ంతో చేవచేసేవాశే జేవుని 
చేరగలరని సిక్కుమత గురువులు బోధించారు. ఈ మతే గురువుల 

జీవితాలు ఉత్కృష్ట సంఘ సేవకు నిదర్శనాలు, ఏరి ఉచిత భోజన 

ఛొలలను గురుపానశాల అంటారు. ఈ పాకశాలలోని వంట, వడ్డన, 

పాత్రలను శ భపరచడం మొదలైన _ పనులన్నింటిలో పాల్లొనేవారు 

తమకు ఇది నొప్ప అవకాశమని, అదృష్టమని, భావిస్తారు. 

సిక్కు_మత గురువుల [పబోఫనల [(పకారం పతి సిక్కు. తన 

రాబడిలో 10వ భాగం సంఖఫఘ సేవకు ఖర్చు చేయాలి. దానధహ్మాలను 

ధనరూ పేణా సషకరించడానికి కొన్ని సంస్థ లు అనాధ శరణాలయిలు, 

నె ద్యళ₹ాలలు, కుష్టురోగులకు, (పక్యక చెవాసదనాలు, అంధులకు 

(ప్రత్యక పాఠశాలలు మొదట నవి నడువుతున్నాయి. 

క్రమ్మక్రమంగా భారతే దేశంలో రాజులు, నాజ్య్యూలు అంతరిం 

చాయి... 1పజా సంక్నేమం నాంఘుకి సంసలలో విలీనమయిండి. సమసి 
ఎ 

ల 5 జ | . "| c ల 
నుటుం౦బం కులవ్యవస్థ లు, పంచాయతి సమితులు 'మొవనైన సాంఘిక 

(ఫి ఎ 
టో || అ ల బ్ మ ౯ ౮ అ దెం ను 1 సంస్థలలో సాంఘిక సంవెమ కార్యక సూలు తెమ బ"ధ్యతిలుగా 

చరొ-నడం జరిగింది. సము కు'సుంబం, కుబున్యవవ్ట వ్య కుట 
oa — 0 

సమస్యలను పరిష్క-రించి నారి అభివృద్ధికి సహాయపవజేవి,. సంఘుసేవ 

[aD సంస స్థ ద్వారా జరిగినా, నరూపాన జరిగినా, మతి ప న్థిమైనదిగా ఉండేది. 

బున్ధుని కాలంనాటినుంచి నేటివరకు భారత దేశంలో ఎంతో మంది సంఘు 

సం కేమార్చ మె సంఘ సవ చేసారు, 

ఆంగ్ల (పభుత్వం - భారత సమాజంపై దాని ప్రభావం 

కాలకెమంగా ఆంగ్ల (పభుత్వ పరిపాలనా విభానంనల్ల సంఘ 

సెవా పదతులలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. 18 వ శతాబ్లం చివ 
రు © 



వ్ర భారతడేశంలో సంఘ సంవేము చేవలు 

కిలో పద్యావంతు లైన భారతీయుల దృక్ప థాలలో మార్పులు 

వచ్చాయి. సాంఘిక జీవన విధానంలోని లోవాలవు గురించడం, 
వాటిని సంస్కరించడం మొదలైన వాటిలో అభిలావ ఏర్పడింది. 
బెంగాలులో శరంపూరు మిషనకిలు కొంత సంస్కరణను తేవడానికి 
(పయత్నించారు. 

బాల్యపివాహోాలు, బహుభి "ర్యాత్యం, నినుబలి, సతీసవాగమనం 

మొదలైన సాంఘిక దురాచారాలను మానివీంచడానికి నారు పయ 

త్నింవారు. 

ఆంగ్ల (పభుత్వ (పభిెవంవల్ల [గామాణ [వాంతాల ఆర్హిక పరిస్థి 
తులు చెబ్బకిన్నాయి. నిరుద్యోగులు, నిర్మాశయులు పట్టణాలకు వలస 
పోవడం మొదలు వర్హ్హారు. నగర జీవితంలోను, పజల సాంఘీక జీవన 
విధానంలోను ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. కులమత |పభావాలు తగ్గి 
పోయినాయి. సమఫ్థికుటుం'చాలు విచ్చిన్న మైనాయి. [పజలలో స్వయం 
పివాలనా, (పజాస్యామ్య భావనలు శరేకెతాయి, 

ఈ నూతన దృక్పథంలో రాజారామమాహానరాయ్ సంఘు 
సంస్క-రణకు పూనుకొన్నాడు. అతడు విగహారాధనను నిరసించి వశే 
శ్వం వే వాసనకు (బహగ్గుసమాజాన్ని స్థ నావించాడు. అతని తరువాత సాంమూ 
దయానంద సరస్వతి, రావు కృష పరమహంస, వివేకానందుడు ప్రార్థనా 
మందిరాలను ఏర్పరవాకు. ఈ సంస్థలన్ని టికి మతం, వమూానవతాపరమెన 
భావనలు మూలాధారాలు. 1905 లో గోవాలకృష్ష గోఖలే సర్వెంట్ 
ఆఫ్ ఇండియా సా సె టీ ్ ధసంచి శాస్త్రీయ పద్దతులలో నే నవా విధానాన్ని 
(పవేశచెట్టాడు, దీనినిబట సాంఘీక సంకేమం మూడు దశలలో మారి 
నటు తెలుసోండి, ధం —o 

మొదటి దశ _ ఆధ్యాలతి శ్ర పర మెంది. 

రెండో దళ _ సాంఘిక దురాచారాల నిర్యూలనకు ఏర్పడిన సంఘ 
సంస్కరణ ద్యమం. 



భారత దేశంలో సంఘసం వే మకృపి.-వుట్టుపూర్వో త్తరాలు లికి 

మూడో దశ - మొదటి రెండు దశల నుండి ఉద్భవించిన సంఘ 

సంవేవు కస 

గాంథిమహోతుని | పవేశంతోను, భారత జాతీయ కాం స్ 

సంస్థాపనతో ను, అనేక సాంఘిక సమస్యలు (పజల దృస్థిని ఆకర్షించాయి, 

అంటరానితెనం, త్తి స్వాతంత్రం, కులవిధానం మొదలై న పషయా 

లలో కొంతే అభ్యుదయాన్ని సాధించడం జెగింది. మద్యపానం, వ్యభి 

బారం మెదల న నాంఘెక్ష సమస్వలను సిర్మూలించ జా నికి ![పయత్నాలు 

జరిగాయి, సిరతే.రా స్ట తిను రూ పుమాపడానికి (పయత్నాలు జరిగాయి, 

1920 లో బొంబాయిలో “సోషల్ సర్వీస్. బ్రిన్)? స్థాసంచబడింది, ఇది 

క్రమబద్ధమైన చేవానంగం. 1986 లో సర్ దొరానీ తాతా సూల్ 

ఆఫ్ సోషల్ వర్ ౮ సంవేవు కృపలో కార్యక రృలక నికర ఇవ్వడం 

కోసం [పారంభ మయింది. ఇక్కడ వృ తలో నె నైపుణ్యాన్ని సంపాదించ 

డానికి సాంశేతిక పాఠశాలలను కూడా ఏర్పా వే సెరు. 

స్వాతం త్యం తరువాత భారతదేశంలో సంఫంసెవ 

భారతి చేశం స్వాతిం త్రం వొందిన తరువాతే రాజ్య పివాలన 

ముఖ్యలక్యుం సాంఘీక సంషేముమని గుడెంచడం జరిగింది, ఈ లమోన్ని 

సాధించడానికి |పభుతే(ం ఎంప్రాయోన్ సట్ ఇన్సూరెన్స్ కాప్పొ రేషన్ 

సెంటల్ సోషల్ వెల్ ర్ బోర్డ్ వసన న సంస్థలను స్థాపించి 

సామాజిక భ|దతా పథకాలను జీపట్లెంద్ సాంఘీక సంహషేమం, శికు 

సంతేమం, శే నవా సంస్థలు; అనాథ భరణాలయాలు, నృన్ధులః ఫ్రం గ్భృహోలు 

ముదల నప నెలక్'బ్బబ్యూూయి, (వభుత్వ సంస్థలతో బో ౫ స్వచ్చంద 

సేవాసంస్థలు కాదా ఏర్పల్లాయి, వాటమధ్య సామరస్యం 1 కర ది"రేటక్టు 

(పభుత్వం సమన్వయ సంస్థలను నర్చరచింది. “ఇండియన్ అడల్ట్ 

ఎడ్యుకేషన్ ఎసోసియ్వన్ * వయోజన విద్య, సాంఘిక పిద్య సంస్థల 

మధ్య సామరస్యానికి “ఇండియన కాన్ఫరెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ వర్కా) 

చేర్వపస స సంఘు సంషేమ శేందాలమధ్య సామరస్యానికి అవతరించిన 

3) 
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సంస్థలు. [గామాణ సంతేవు సంస్థల సమన్వయానికి కూడా. కొన్నా 

సంస లు ఏర్చుడాయి. 
థి Gs 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత తాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు సాంఫం కో 

సంవెమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి. (వాథమికి వీద్యను (పోత్సహపాం చా 

ఉన్నత వాఠవొాలలు, కళాశోలలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, సాంకేతిక 

నక్ష కా శకేందాలు మొదలె ననాటి సంఖ్యను వంధాయి, 

భారత దేశంలో (బిటెప్. పరపాలనకు పూర్వం సాంఘక వ్యవ క్ష, 

వన్త్మాశమ ధర్మ సీ సిష్టాంతం పై అధారపడి ఉంచేది. 18న గెతాబ్దుం 

"మొదటి భాగంలో. "ఖటిష్ వారు వచ్చిన తరువాత మన చేశ అర్థిక 

విధానం విచ్చిన్న మైంది, ఆంగాయ పిపాలనా కాలంలో ర స్త 

మ తాచార్యులపు అ నేక విధాలైన సౌకర్యాలను కల్పించారు. వారా 

సంఘ సేవకు మత (పచారం కూడా తోడయింది. ఈ సమయంలో 

ఈశ్వర చం్యదవిద్యాసాగర్ , స్వామీ దయానంద సరస్వతి, పేచేశలింగం' 

పంతులు, రామక్యప్ట్రపరముహంస "మొదలయిన మహాోపురువులు ఉద్భూ, 

వించి భారతీయులకు హీందూవుతంలోని గొప్పతనాన్ని వాటివి 
సాంఘక్ర సంజేమానికి కృషీ చేశారు. _(వజాన్వామ్య ఏలువలను, హిందూ 

మతే విలువలను అనుసరించి శేవచేయడమే నేటి సంఘ సంవేవు తత్వం - 

సమన్యాపూరెత మైన - సాంఘక పిస్థితులలో మార్పు తేవడం అంత 

సులభం కాదు. కానీ సే సవారి యోచహా విధానంలో మూూతం సం కేయూ 

కార్యక రృ పూర్పును తేగలడు, 

భారతదేశంలో సంపు సంస్కరణ ద్యమాలు 
బిటిష్. కాలంలో భారతేశంలో సంఘ సండేమ కార్యక 

మాలు అనేక దశలలో జకిగాయి. అవి వవంశే | 

1. 1780 నుంచి 1880 వరకు జరిగిన సంఘు సండ్నేమ కార్యక్రమాలు, 

2, 1880 నుంచి 1900 వరకు జరిగిన సండేమ కార్యక మాలు, 

ల, 1900 నుంచి 1920 వరకు 99 =. 

4 

ర్ట్ 

1920 నుంచి 1937 వరకు త్తి త్ర 

1987 నుంచి 1947 వరకు ం. 9 
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మువటి దశలో సాం సంస్కారాల వె శద వహించడం, 

“జ2ెంవోదనలో సాంమీకంగా వెనుకబడిన వారికి సాంఘుక సంన్నేవు సంస్థ 

అను స్థాపించడానికి పాముఖ్యత. ఇవ్వడం జరిగింది. మూడో దశలో 

అంచే 20 వ థ తాం ఆరంభ దశేతో హరిజనుల గిిజనుల, కార్మికుల 

సంతెషూాం భారతే జా సయ సంస్థ లు స్థాపించ బడ్డ" యి. నాష్లో దశలో 

1020 నుంచి 1930 వరకు సమాజాభివృి చర్యలపై (పాముఖ్యతే 

చూపబడింది. అంకు వ్ద్యా సౌకర్యాలను ఆభివృద్ధి పరచడం, [గామి 

ణాభివృద్ధ ప పర్మిశవుల అభివృద్ధ, పనోద సౌక ర్వ కార్యక్రమాలు, సంర 

మా చట్లాలు మొదలై న కార్యక్రమాలు చేష టారు, ఐదో దవటో 

అం'కే 187 నుంచి 147 వరకు గామోణాభివృద్ది పీ సంతేము 

విభాగాలు సాసించారు. 

1780 నుంచి 1880 వరకు సంక్షే వం కార్య కమాలు 
ఈ కాలంలో సాంహఘీకి సంతేమ కార NU మాల గురించి తెలుసు 

వోవాలంకు ఆ కాలంలో బేశంలోగల నాజకీయ, సాంఘిక పరిస్థితుల 

గురించి తెలుసుకోవలసిజింది. ఈ పరిస్థితులే ఆ కాలంలో సంఘు 

సంస్క_ర ణోద్య పూలకు కారణాలని చెప్పవచ్చు. సంఘసంస్క-రణా ద్య 

మానికి ముఖ్య మైన కారణా నేవంకే బిణిషివాయు_ 'భారత బశాన్ని 

పరిపాలించిన కాలంతో వాచెకి వర్శించే చట్టాలు భారతీయులకు 

వర్తించేవికావు. వారు తేమ చట్టాలకు మాతేమే కట్టుబడి ఉండేవాగు. 

కనుక తమ ఆలోచనలలో వచ్చిన సూామ్పులు తము వ్యవస్థలలో చేలేశ 
పోయారు. దినివళ్ళి సంఘసంస్క-ర ౫ ద్యమం అరంభ మెంది. పాశ్చాత్య 

విద్య భారతీయుల పృృకృథంలో అ నేవ మూన్పుటు తీసుకునివచ్చింది. 

1780లో శెరామ్పూర్ మిషన్ నాసించబడి పంది. అప్పటినుంచి 

పజలభో కొ తెరపిం ఆలోచనలు తీలఎతాయి. భారతదేశ సాంఘిక 

నికితిలో అనే సంస్క-రణలు ఛానాలని తలంచాము. భారత దేశంలో 

గల 'బల్యపి వాహాలు, బహుభాళ్యాత్వం, సతిపహగమనం మొద బై న 

వన్నీ భారత బెఫంలోగల సాంఫ్.క సాంఘువ మూా౫చారాలు, మసన 
ml మీ 

మతే బోధనలు పాళ్చాత్య విద్య ఈ మూఖాచారాలను వ్యతి రేకించ 
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డానికి దారితీశాయి. 1818 లో (పవేశజుట్రిన చార్జర్. ఆక్ (Charter 

Act) పాశ్చాత్య విద్యను (వోత్ప్సహాంచింది. 1829 లో బెంగాల్ లో 

నతీన సహగమనాన్ని వ్యతి శెకిస్తూ చట్ట ౦ [పవేశ పెట్టడం జుంగింది. ఈ 

చట్టాన్ని (పవేశ వెట్టటానిక కృషిచేసిన పముఖుడు రాజారావమమాహన 

రాయ్ అచేవిధంగా మడాసు, బొంబాయిలలో కూడా చట్టాలు (పవేశ 

చెట్టబక్డాయి. ఈ చట్టాల |పకారం సతీసహగమనం నేరం. సతీసహా 

గమనాన్ని పాటిం చేవారుగాని, దానిని (పోత్సహంచే నాముగాన్ నేర స్తులు 

థిటోొరులు అని నిర్ద యించాలు. 

1849 ళో హిందూ బాలికలకు ముట్ట మొదట పాఠ శె లను 

సలకొలాాను. 186కి లో ,శ్లీ, శేకబ్ చం|దశేన్ నీ వదాంచివుదె ఎ శ (దెన్ ప్రై వీద్యాఖిమృ జ 
పాటుపడ్డారు. 1856 లో ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర హాందూ వితంతు 

సునకివాహ చట్టాన్ని (ప్రవేశే పాడు. 1877లో సామి చయానంద 

నరనంతి వరస జా సాకించాడు. ఈ సవ “వథవ స కు స స్య ఆర్యసమాజు న్ని జ్టావిం డు సమాజం కులవ్యవస్థ 

బాల్యవివాహాలక్సు, వరదా పదతి ముదల నవా!ిికి వ్యతి రేకంగా పని 
(గ మానా 

చేసింది. వితంతు పునర వాహోలను పోత్సహాంచింది. స్యామివివే కానంద 

రామకృస్లూ మిషన్ ను 189 లో స్తాపించాడు, విద్య, నెద్భ సంఘాఖి 

వృద్ది కార్యక్రమాలను ఈ మిషన్ వాను నిర్భహాంచారు. 1875 లో 

శ్రీ సయ్యద్ అహమ్మద్ ఖాన్ విద్యా సంస్థను స్థవించాడు, ఆది 

పస్తుతం ఆలీఘర్ యూనివర్శిటీగా యాపాందింది. 

2. 1880 నుంచి 1900 వరకు 
ఆంగ్ల విద్యాధికులు భారతీయులలో కొ త రకమన ఆలోచన 

లను కలుగజశారు. పా అలోచనలు _పజాన్యావ్యు 0, స్వాతంత్య దృ్భక్స 

థాలతో ఆరంభ మెనాయి. ఈ కాలంలో న్వు కంప స్యాతం|త్య ద్భక్స 

ఇభాలను సమష్టి కుటుం పాలు, కులవ్యవస్థ లు సంత తృ పిపరచ లేక 

పోయాయి, అడే విధంగా అర్థిక వ్యవస్థల కూడా మార్పులు 
వచ్చాయి. 

(గామోణులు అధిక సంఖ్యలో పారి శెమిక, పట్టణ [పాంతాలక్రు 

తరలిపోవడం ఆరంభించారు. [గాము పంచాయతీలు స్మకవముంగా వాటి 
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కార్యకలాపాలను నిర్వర్తె ౦చ లేక పోయినవి, జమోందాళీ పద్ధతి, చేతి 

పరి శేమలు విచ్చిన్నమివడం, యం|కాలతో తయారై న వ స్తువులవై మె 

వ్యామోహం విరగడం, నగరాలలో పర్మిశముల అభివృద్ది: వెరుగుతున్న 

జనాభా "మొద వన్ని వ్య క పుంత సమస్యలకు కారణా లె నాయి. 

తాగుడు, వ్యభిచారం, ముకెకివాతలు మొద ల న సమ సలు అధిక మె 

నస్. ఇమువంటి పిస్టితులలో త్త సవ మిషనరీలు కొ న్న సాంఘిక 

సంవేవు సంస్థలను స సాంచి నాటి ద్యారా చేదవారికి సంషెము కార్య 

[క్రమాలను నీర్పాటోజేసి తద్వార తము మత వ్యా వీ కి కృప చేయడం 

పారంభించారు. 

1882 వ సంవత్సరంలో పండితె రమాబాయి అర్యముహిళా 

సమాజాన్ని స్థాపించారు. దీనిద్వారా పాంచూ మహిళలను అనేక 

విధాలై న సంకేమసేవలు అందజేయడం జరిగింది. ఆమె అనేక సంశేమ 

కృష్ సంస్థలు, అనాధ శరణాలయూలు, "బాలికల పొఠ శాలలు స్థావీం 
చింది. 1887 లో (శ్రీ నకిపాద బిన్నీ బెంగాల్లో హిందూ వితంతు 

గృహాలను స్థాపించాడు. దీని తమువాతీ ఇటువంటి గృహాలు అనేకం 

బొంబాయి, మదాసులభోకూడా వెలిశాయి. 1896లో ERE ఫెసర్ 

డి, కె. కార్వే పూనాలో వితంతు గృహాలను స్థాపించారు. 1002 నాటికి 

ఈ గృహంలో 14 మంది ఏతంతువులు చేరాను. 1899 ఏశేశలింగం 

పంతులు మ్మదాసులో వితంతు గృహాలను స్థసించాడు, 

3. 1000 నుంచి 1920 వరకు జరిగిన సాంఫిక సంక్రేవం 

కార్య కవూలు 

1905 లో సర్వెంట్స్ అఫ్ ఇండియా సొస క టీ ఏర్పడింది. ఇది 

రాజకీయ | _వాముఖ్వతగ ల సంస్థ అయినప్పటి! సాంఘిక, లని, విద్యా 

రంగాలలో అభివృద్ధి పథకాలు ఏర్పరచడానికి కృషి చేసింది. ముఖ్యంగా 

వెనుకొబడిన తరగతుల: సారికి సాంఘీక, ఆకె, ఏ ద్యారంగాలలో సచె 

సమానమెన అవకాశాలను కలుగ జేయడానికి ఎక్కువ చేసింది. 1908లో 

బొంబాయిలో సేవాసదన్ స్థాపించబడింది. దీనికి (శ్రీమతి రినూబెయి 
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రానే అధ్యతీు రాలు, ఏద్యాన్యా ప్తి కలుగ చేయడం ఈ సేవాసదన్ 

ముఖ్యో క్రైం. 1911లో సోషల్ సకింస్ లీగ్ స్థాపించ బడింది. డీసి 

అధ్యతుడు చండావర్మ్శ-ర్. ఈ లీగ్ కృపాద్యారా భారత చేశంలో 

కార్భికుల సాంఘిక హోదా సెంవెందించబడింది. 

4. 1920 నుంచి 193) వరకు జరిగిన సంఫు సంక్షేవు 
కార్య కవరాలు 

ఈ కాలంలో సంఘసం వేమకృపిలో భాగంగా ఆ రులకు వునరా 

వాస కార్య్మకవమూలను ఏర్వ్పాటుచేయడ వమునేదాని బదులుగా అసలు 

ఆ ర్తులు అనేవూట లేకుండా, అందరూ మంచిదశలో ఉండా జాల నే 

ఆశయంతో కార్య, కమాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలలో 

మొట్టమొదటగా = బాలల చట్టాలను (పవెశ్ పెట్టారు. 1920, 22, 24 

సంవత్సరాలలో వరుసగా మచదాసు, బెంగాలు, బొంబాయి రాష్ట్రాలలో 

బాలలకు సంబంధించిన చట్టాలు (పవేశ వెట్టారు. 1922వ సంవత్సరంలో 

శ్రులలోను, బాలికలలోను అవినీతి _పవర్శన నరికళ్లేందుకు నిరోధక 

చటం (పవెశ వెట్రబడింది. 1922 లో బాల్యవి వాహ నషేధచట్టం కూడా 

ప్రవేశ పెట్టబడింది. 1923 వ సంవత్సరంలో త్రీ సండే.ముంకో సం అనేక 

కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. ఈ కాలంలో (పభుత్వంకూజా సంత్నేము కార్య 

[కమూాల_వె దృ్భృఫ్థని కేంద్రీకరించింది. కార్మిక సంషేమానికి చెందిన 

అనేక చటాలు కూడా (పవేశ పెట్టారు. 
రై ఠి 

5. 1937 నుంచి 1947 వరకు జరిగిన సంక్షైము కృషి 

నూతన కాంగ్రాన్ మంత్రివర్గం 1987 లో అనేక సంచేవు 

కార్యక్రమాలను (వవెళ పెట్టింది. అ నేక రాష్ట్రాలలో (గామోణ సంవేవు 

విభాగాలు, క్రీ సండేమ విభాగాలు స్థాపించబడ్డాయి. అంటరానితనం 

తొలగించడానికి హరిజన, గిరిజన, వెనుకబడిన తరగతుల సంతెమార్డ ం 

అ నేక కార్య కమూాలను | పారంభించింది. 
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6. భారతదేశానికి స్వాతం లం వచ్చిన తరువాత జరిగిన 

సంఫం సంక్రైవ ము కార వ కవరాలు 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తరువాత భారత ప్రభుత్వం మన చేశాన్ని 

మ రాజ్యంగా (ప్రకటించింది. వెనకబడిన తరగతుల సంవేవూనికి 

ఎక వ _పాధాన్యత నిచ్చారు. సాంఘిక శాసనాలేకాక వ్య కులకు, 

సమూహాలకు, సముదాయాలకు వేరువేరుగాను, (ప ల్యేకంగాను సహాయం 

చేయడానికి అనేక సంజచేవు మీ ఖెెగాలు బ్ఞబంచారు. కేంద, రాష్ట్ర 

సాంఘీక సంవేము విభాగాలు, సాముదాయిక అభివృద్ధి పథకాలు, 

కేంద సాంఘిక సంషేవు బోర్డు మొదలె నవాటిని స్థాపించడం జరిగింది, 

1994 వ సంవత్సరంలో ప్రత్యేక వివాహ దట్టం (పవేశ వెట్టారు, 

ఈ చట్టం [పకారం వివాహాంనాటిక్షి 'వళ్ళకువూరుని కి 21 సంవత్సరాలు, 

చెళ్ళికూతురికీ 18 సంవత్సరాలు పూర్తయి ఉండాలి. ఈ చట్టంలో 

జాతి, మత పస కి లేదు. 1955 లో హిందూ వివాహ చట్టం (వవెశ 

పెట్టబడింది. అంతేకాక అనేక కారిక సంకెమ చట్టాలు (ప్రవేశ వెట్టడం 

జరిగింది, శ్రే గారవాన్ని, హోదాను కాపాడటానికి అనెక శాసనాలు 

(వపెశ పెట్టారు. అంటూనితనాన్ని తి “లగించడానికి కూడా అచేక శాస 

నాలు (పవేశ పెట్టడం, 1947 లో వునరావాస కార్య కమాలు చేపట్టడం 

కూజా జరిగింది. శారిరక. మానసిక, ఆర్థిక, సాంఘిక పునరావాస కార్య 

కమాలపై గద్ద వహాం'చారు. (పభుత్వం విధ్య, అరోగ్య అభివృద్ది పథ 

కాలవై ఎకు వే శేద్ద వసీంచింది. మాతా శీకు సంరషీణ బె ధ్యతను 

వహించింది. 

భారతదేశంలో సంఫం సంస్కరణోద్యమాలు 

సంఘ సంస్కరణ అంక సమాజంలో అభిలషణీయమైన 
మార్చును (ప్రవేశపెట్టడం. అంశయే సమాజంలో పాతుకునిపోయిన దురా 

మవారాలను, మూణాచారాలను రూపుమాపి సంఘాన్ని అభివృ ద్ధిపథం 

లోకి తీసుకురావడం. సంఘంలో అనేక రకాల వర్షాలకు చెందిన వక రో 

లుంటారు. ఉదాహారణకు ెదలు-ధనికులు, ఉ తములు-అధములు, 
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మేధానులు-మాంద్యులు మొదలై నవారు ఉంటారు. కాని (పతీ సమా 

జంలోను వ్యక్తులు కొన్ని కట్టుబాట్లకు, సార్యవదాయాలకు కటు బడి 
ఏ 6) ౧౧ రై 

వాటికి అనుగుణంగా నడచుకుంటారు, 

(విటిష్ వారి రాకకు పూర్వం భారత ేశంలో అనేక సాంఘిక 

దురాచారాలు (ప్రబలి ఉండేవి. సతి సహగమనం, బాల్యవివాహాలు, 

బాల వితంతువుల పునర వాహాని5 అడంకులు, పరదాపదతి ముదల న 
Ge య మా 

అచేక మూణాచారాలు. పద్దతులు ఉండేవి. సతీ సహగమనం హీందూ 
థి 

మతంలో ఒక భయంకరమైన డురాచారమని గుర్తంచి దానిని నిరూ 

లించడానికి బొరంగచేబు, అక్బరు మొదలైన మొగలాయిీో చక 

వర్తులు అనేక [పయశక్నాలు చేశారు. (ౌంచివాగు, పోర్చుగీసువారు 

కూడా అనెక విధాల [పయత్నంచారు. రాజారావమమోహననాయ్ ఈ 

సమస్యను నిరూ గ్రలించడానిక అనేక [పయత్నాలు చేసి చివరకు సఫలి 

కృతుడే నాడు. త్ వునర్వివాహంపట్ల పభుత్వం శేద్ద వహాంచి కొన్ని 

కొన్ని సంస్కరణలను అమలులో పెట్టెంది. 1856 లో ఈశ్వర చంద 

ధా డ్ ర్ ఆ డి ం త హు క ఠా _ శూ జా క్రి 

విద్యాసాగర్ (స్రీ వునర్వివాహ విషయమై చట్టాలను (ప్రవేశ వెటడాసి 

కృసి చేశాడు. కేశవ చందశేన్, శశిపాద బెనర్షి మొదలై నవారు త్తే 
డా చ 

బద్యావ్యా స్పీకి తోడ్చడ్లారు, 

విటిప్ వారి రాకతో భారతేశంవె న పాశ్శాత్వ నాగరికతా [౬ 'ై టో 

పభావం ఆరంభమెంది. అనేకమంది భారతియులు అత్యంత కృపి చేసి. 

భారత చదేశంభో యుగ యుగాల నుంచి పాతుకొనిపోయిన దురాణారా 

లను రూవుమాపి సంఘ సంస్క-రణకు కృపి. చేశాగు. వాలో ముఖ్యులు 

రాజారామమోాహానరాయ్, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ , కందుకూరి 

పీడేశలింగం పంతులు, గాంధీజీ మొదలై నవారు. కనుక ఏరి జీవిత చరి 

[తలను తెలుసుకొందాం. 

రాజారామవెరాహనరాయ్ (1712 - 1833) 
రాజారామమోహానరాయ్ హున్నీ జిల్లాలో రాధానగర్ లో 

1772 వ సంవత్సరం మే 22వ తేదీన జన్నించాడు. అతడు అతి గౌరవ 

సియమన, సొంపడాయనసిద్దమైన బెంగాలు కుబుంబానికి చెందినవాడు, 
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రాజూరావమోహనరాయ్ బాల్యంనుంచి కూడా ఏకవుత 

స్మ్నూతంపై నమ్మకంకలిగి ఉంచ నాడు. అతడు అన్ని మత ్గగంభాలను 

పఠించి అన్నిటిలోనల సారాంశాన్ని |గహించిన మహామేధావి. విగ్రహా 

రాధనపట్ల ఇతడు వ్యతి ₹క భా వాన్ని వ్య కృ పరచాడు, ఇతని బాల్య 

పవ లో వమతవివయాలపట్ల వ్రతనికి, ఇతని తండడికి మధ్య భదాభి 

(వాయాలు రావడంవల్ల రాజారామమోహనరాయ్ ఇల్లు విడచి వెట్టి 

టిబ్బె "దేశానికి తరలిపోయాడు. చిన్నతనంనుంచే రాజారామమోహన 

రాయ్ కి వంగ, సంస్కృతం, పస్పయన్ , అరబ్బి మొదలైన అనేక 

భాషలో పరిచయం ఆంది, 

"బెంగాల్ లో జ) సవ మిషనరీలు హిందూమతంలోని దురా 

చారాలను ఎ క్రిమాపి (ప్రచారం చేయడం జోేగింది. ఈ [పచారాలు 

రాజారామమోహనరాయ్ నె చాలా పభావాన్ని చూపాయి. ఈ 

[పభావ ఫలితంగా రాజారావుమోపాన్ రాయ్ పహూందూమ తాన్ని 

చ్వేపించడం మొదలు పెట్టాడు. 1808 వ సంవత్సరంలో ఇతడు ఈస్ట్ 

ఇండియా కంపెనీలో ఉద్యోగిగా చేరాడు. 1828లో (బహ్మసమాజాన్ని 

స్థాపించి ఏకేశ్వరోపాసన (ప్రచారంచేశాడు. 1814లో డేవిడ్ హేర్ 

అనే స్కాట్లండు వర్తకుడు భారత బేశానికివచ్చి భారతియ సంస్కృతికి 

ముస్టుడే భారత చేశంలో స్టిరని వాసమేర్పరచుకొన్నాడు. ఇతని సహో 

యంతో శాజారామమోాహానరాయ్ వున చేశంలో ఇంగ్లీష్ పాఠ శాలను 

స్థాపించాడు, 1817 లో శా లేజీ స్క్యేరువద్ద హిందూ కళాశాల స్థావిం 

చాడు, 

రాజారామమోహనరాయ్ సతీసహగమన నిర్మూలనకే చాలా 

కృపి. చేశాడు, 1817 వ సంవత్సరంలో సతీనహగమనాల సంఖ్య ఏపీ 

తంగా పెరిగిపోయింది. లార్హ బెంటింకు పరిపాలనా కాలంనాటిక్షి సతీ 

సహాగమన దురాచార నిరూ ఎలినటై. జరిపిన కృపి తారస్థాయికి చేరింది, 

1827 వ సంవత్సెరం డిసెంబర్ నాల్లవ తేదీన సతీసహగమన నిషేధ 

చట్టం రూపొందింది. 
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రాజారామమాహానరాయ్ సమాజంలో త్రై హాక్కు_లకోసం 

కూడా పోరాటం జరిపాడు, తలో కూడా ఆ 

విపషయంవై అతడు త్మివమెనక్మపీ. చేశాడు. (ప్రలకు ఆ సిహక్కు 

లేకపోవడంవల్ల అనేక సమస్యలకు గురిఅవుతున్నారు. _రాజారామా 

మోహన్ రాయ తన అభిపాయాన్ని తెలియజేశాడు, ఇతడు కన్యా 

నుల్క_మనే దురాచారాన్ని చ్వేపీంచాడు. ఇతడు బాల్యవినాహోలకు 

వ్యతి రేకి, నామనామమోహన్ రాయ్ భారతదేశంలో గల విద్యావిధా 

నాన్ని నమూర్చృడానికి చాలా కృషిచేశాడు. ఇతడికి ఆంగ్ల విద్యద్యారా 

కలి పయోజనంపట్ల నమ్మకం ఎక్కూ-వ, పాశ్చాత్య నాగరికత, 

సంస్కృతుల కలయిక ళల విద్యావిధానం పట్ల కూడా నమ్మిక ౦ ఆంది. 

1826 వ సంవత్సరంలో రాజారామమోాహానరాయ్ వేదాంత కళా 

శాలను స్థాపించాడు, రాజారామమోాహనరాఎ్ కి ఆనాటి మనదేశం 

లోని వ్యవస్థపట్ల తీ వమైన వ్యతిక కృత ఉండేది. 

1880 వ సంవత్సరంలో ఢిల్లీ మెొొగలాయోా చకనర్సి ఆచేశాను 

సారం హాందూమత (పదారానిక్షిగాను రాజా రామమోహనరాయ్ 

ఇంగ్లండు వెళ్ళాడు. 1633 వ సంవత్సరం సెన్తెంబ్ ౨7 వ తేదీన 

రాజరామమోహనరాయ్ ఇంగ్తండులో మరణించాడు. 

కేశవచం[దసేన్ (1836-1884) 
కిశవచం[దే సేన్ 1586 వ సంవత్సరంలో నవంబరు 19 వ లేదీన 

కలక తాలో జన్మించాడు. ఇతడు తన 1రి వ సంవత్సరం నాటినుంచి 

తత్వ[గం థాలు చదనడం (పారంభించాడు. దీనివల్ల ఇతడు మానవజాతి 

అంతా ఒక్క-శకు అసి, మానవులలో భేవం ఉండదని గుర్తించాడు. 

సమాజంలో పాతుకునిపోయిన సాంఘిక దునావారాలను తొలగించా 

అసి శకేిశవ-చం ద సేన్ అభిలావ. భారతబేశంలో సంఘ సంస్క-రణో 

ద్యమం జరగాలంకే మత సంబంధమైన విషయాలలో మార్చు రావాలని 

ఇతడు [గహాంచాడు. పాఠశాలలు, సాంఘిక వ్యవ్యలు "మొదలైన వాటి 

ద్యారా సమాజంలో సంస్క-రణా “ద్యమం "లేవాలని శేశవచందశేన్ 
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కృషి చేశాడు. ఇతడు. 1851 లో బ్రిటిష్ ఇండియా సొపై టీలోను, 

1855 లో కోల్ తాల్ సాయంత పాఠశాలలోను సాంఘిక దురాచారా 

అకు వ్యతి రకంగా సాంఘీక సంస్య-రణోద్య్భమాలను వారంభించాడు. 

శేశన్ చర్మదసే సెన్ (బ్రహ్మ సమాజంతో కలిశాడు. 1859 వ సంవ 

త్సరం మే నెలలో ఇతడు (బహ a విద్యాలయాన్ని స స్తాపించాడు. 1860 వ 

సంవత్సరంలో కంగల్ సభను స్థ వీంచాడు, 1881 వ సంవత్సరంలో 

భారత దేశంలో ఆనాడు అమలులోవున్న అస్పృశ్యతా దురాచారాన్ని 

కూడా వ్యతిరేకించాడు, 1862 వ సంవత్సరంలో ఇతడు బ్రహ్మ సమా 

జంనుంచి “ఆణార్యి” బిరుదును కూడా పొందాడు. ఇతడు తలలో 

ఘోషా పద్ధతిని తొలగించడానికి అత్యంత కృషి చేశాడు. పూర్వం 

సాంపదాయ కుటుంబంలో జన్మించిన ఛ్రీలు పీభులలోకి రాకూడదని, 

వారు సాంఘిక, మత సంబంధ మున పర్వదినాలలో పాల్లొనరాదన్ 

ఆంత్షలు ఉండేవి. అటువంటి సమయంలో శేశవచం[దసేన్ తన సతీ 

ముణిని కలక తై నుంచి జొరాసోంకో వరకు తీసుకుని వెళ్ళి అనేక కార్య 

(1కనూలలో 'పాల్తూనేటట్లు చేశాడు. ఈ కారణంగా ఆయన తన కుల 

పెద్దల చేత వెలివేయ బడ్డారు. అయినా ఇతడు వెనుకాడక తన సతీమణి 

త్రో ఫాటు ఇతర (స్రీలు క హూడా అధిక సంఖ్యలో అనేక సంమేవు కార్య 

(క్రమాల్లో పాల్లూవెటట్లు చేశాడు. ఈ విధంగా శేశనచంద్రనన్ అతి 

తక్కువ కాలంలో (బ్రహ్ముసమాజంలో అధిక సంఖ్యలో (స్రీ లు పాల్గొ సె 

టట్టు కమ. చేశాడు. 

1868 వ సంవత్సరంలో ఇతడు _(బహ్మబంధు సమాజాన్ని 

లి దర్నా - అగ అదు ఆగడాల యో క్ 
స్థాపించాడు, దిని ద్యారా అనేక సంఘ సంస్కార ద్యమ కార్య మాలు 

(పవేశ పెట్టడం జరిగింది. 1670 వ సంవత్సరంలో భారతదేశంలోని సంధు 

సంస్క-రణోద్యమ కార్యక్రమాలను విస్ఫృతేం చేయడానికి ఇంగ్గండ్ కు 

కూజా వెళ్ళాడు. 

శేశవచందశేన్ 184లో తన 4&5 వ వట మరణించాడు. 



h&4 భారత చేశంభో సంపు సంకెమ సేవలూ 
ఇం 

ఈశ్వరచం ద విద్యాసాగర్ (1820 - 1891) 

ఈశ్వరచర్నద విద్యాసాగర్ 1820 వ సంవత త్సరం సెనింబరు 20వ 

హా 

తేదీన మిక జా పూను జిల్లాలో ? (35 సింగ్ అనే కుగామంలో సనాతన 

ధరపరాయణు లై అన ఒక నిరుషపిద. కౌయుంబంలో జర్మించాడు. ఇతనికి 

తన 14వ ఏట దినమయి డేవి అనే ఒక రి సంవత్సరాల బాలికతో. 

ఏనావాం జాగింది. 

ఈస్ట్ ండియా కం వసే అధికారులకు కాందూ న్యాయళాసా)లను 

'భోధించిడానికి భారతీయ పండితులు నియమించబచనాకు. ఆ పండితులు 
శశ 

“'హాూందూ లా కమిటీ అండర్. [వొవిపన్ ఆఫ్. కెగ్యూ లెషన్ 1821” 

{Hindu Jw Committee under Provision of regulation 

1821) అనె ప పి మ్లో కృతిక్ళత్యులు కానాలి, ఈశ్యరచం్యద విద్యా 

సాగర్ ఈ పీతలో ఉ తీప్టడై యూ వోవీయన్ల కు హంమా న్యాయ 

శాస్త్ర జ్ఞనాన్ని అలవరంచుకొ నేటట్టు శీమేణ ఇవ్వడానికి పో విలియమ్ 

క్ర్షశభ్రా సలల 144 వ సంవత్సరం డి7 సెంబం్ 21న జేవీన నియమిత 

డై నాడు, ఈ కళాఖాలలో ఇతనికి “విద్యాసాగర” అనే బిరుదు 

లభించింది. oo: 

త్త విద్యను (పోత్సహీంచడంలో ఈకేరచం[ద విద్యాసాగర్ 

ఎంతో క కైసిదేశాడు. బాంగాల్ రాష్ట్రంలో బెంగాల్. కాన్సిల్ ఆఫ్ 

ఎడ్యు కేపన్ క అధ్య మే దైన బెథూన్ సహాయంతో కలక తాలో చాలిక ల 

పాన శాలను స్థ పంచాడు. ఈ పాఠశాల [క మ్మక్రముంగా కళాశాలగా 

రూపెందింది. 1852 వ సంవత్సరంలో అతని స్వగ్రామంలో ఉచిత దిన 

పాఠ శాల, ఉచిత సాయంకాల పాఠ శాలబను ఆరంభించి వాలికి య్య 

ఖర్చు లను అతడే భవంచేవాడు. 

1854 వ సంవత్సరంలో ఇతడు వితంతు శ్రీలు వున! స్వవాహాోనికి 

అరులు అవే విషయం పై నప. ఆరంభించాడు, 1555 అక్ క బరులో 

ఈక(రచం[ద విద్యానాగర్. 'హాందూ వితంతు యల శ్రకక్వానాహోన్ని 

అంగీకరిస్తూ శాసనాలను (పవేశ పెట్టాలని (ప్రభుత్వానికి ఒక అపిలు 
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పెట్టాడు. 1856 జూలై 26వ తేదీన జె.వి. [గాంట్ ఈ బిల్లును 

ఇంపీరియల్. లెజిగ్లోటిన్ కౌన్పిల్లో (వవెశ చెటాడు, కలక తాలో 1855వ 

సంవత్సరం డిసంబర్ 7వ లేపిన 'మొబ్ట్బ మొదటి ట్రై వునర్వే నాహం 

జగింది, ఈశ్వర చంద విద్యాసాగర్. తన చెద్దకుమారుడే న నారాయణ 

చం[దకు ఒక ఏితంతువును వినాహంచేసి మారి దర్శకుడుగా నిలవాడు, 

వితంతు పునర్వ వాహాలను (పోత్సాహీంచడ మేశాక ఈశ్వర చర్మద వీద్యా 

సాగర్ తన స్వంత ఖరు అతో అనేక వితంతు వునర్వినాహాలను 

జపించాడు. అంతేకాక ఆ ఇ *ర్యాభ రృలకు, బారి కుటుంబాలకు 
ay 

సం వృవ సౌకర్యాలనుకూడా ఏర్పాటుచేశాడు, 

ఈశ్యరచంద విద్యాసాగర్ (స్రీలకు పురుషులతో సమాన 

పహక్క్మ_లు ఉంచాలని వృుకుములలో బహుభార్యాత్వం తొలగిపోవాలనీ 

ఎంతో తీ వంగా కసె చేశాడు. రాయల్ ఏపి యాటిక్ సామె టీవారు 

ఇతనిని 18064 లో గౌరవ సభ్యునిగా చేశారు. 1868 నూతన సంవత్స 

రాది బిరుదు మహోత్సవాలలో ఇతనికి సి. ఐ, ఇ. బిరుదునిచ్చి |బిటిష్ 

(ప్రభుతం గిరవించింది. 

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్. తన 52ి వ వట అస్వస్థతకు గురింమె 
సా థి ర 

వైద్యుల సలహో [పకారం కలకతాకు 150 మెళ్ళ దూరంలో వి శాంతి 

గృహాన్ని సర్పరచుకొని అక్క జే చికిత్సే వాందుతూ ఉండేవాడు. 1891 

జూలై 29 వ తేదీన ఈశ్వరచం్యద విద్యాసాగర్ తన 71 వ ఏట పరమ 

పదించాడు. 

ఆ గోపాలకృష్ణ గోఖలే (1866-1915) 
నోపాలకృప్ల గోఖలే బొంబాయి రాష్ట్రంలో రత్నగిరి జిల్లాలో 

1866 వ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. ఈయన కోల్లాపూర్' రాష్ట్రంలో 

'కాగిల్ వద్ద ఏద్య నభ్యసించాడు. వ్రతసి ఏద్య పూర్తి అవగానే ఫర్దూసన్ 

కళాశాలలో (వెఫెసర్ గా చేరి అక్కడ 20 సంవత్సరాలపాటు పని 

చేశాడు. ఇతడు గణితం, చరిత, అర శాస్హాలలో పొగెసర్ గా పని 

చేశాడు. ఫధ్దూసన్ కళాశాల పూనాలో ఉన్నది. గోపాలకృషప్ల గోఖలే 
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ఎక్కువ ఆస కిని రాజకీయ రంగంలో చూవీనప్ప టికీ సరిసమానమైన 

(ప్రాముఖ్యతను |ప్రజాసెవలో కూడా కనబరణాడు, అతడు . నిస్వారమైన 

[పజాసేవ చేశాడు. అతడికి మత సంబంధమైన విషయాలలో కూడా 

ఆస క్తి ఉన్నది, పాందూ వుతంలోగల లోపాలను రూపుమాపడానికి 

అత్యధిక కృపి చేశాడు. గోపాలకృప్ల గోఖలే సర్వెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 

సొౌె టీని స్థాపించాడు, దీనిడ్యారా భారతీయ మిషనకీలకు ఐకమత్యం, 

స్వయం పరిపాలనా విషయాలలో తక్చీదునిచ్చాడు. అంతేకాక గోపాల 

కప గోఖలే వెనుకబశిన తరగతుల అభివృద్ధి కె కూడా కృపి. చేశాడు. 

ఈయన విద్యాభివృద్ధికైె చాలా కృపి చేశాడు. దేశంలో తప్పనిసరిగా 

(పతివ్య క్ష కసీసం (ప్రాధమిక విద్య నభ్యసించితీరాలని వాదించాడు. (పతి 

పొరునికి కనీసం [| పాధమిక విద్వ అయినా అందుబాటులో ఉండాలని, 

ఉచిత విద్యావకాశాలు ఏర్పాటు చేయాలని ఇతని వాదన. ఈ వివ 

యమై ఈయన ఇంపీరియర్ 'లజిన్షేటివ్ కౌన్సిల్లో బిల్లును [పవేశ 

పెట్టాడు. ఈ బిల్లు ఫలితంగా "దేశంలో. [పాథమిక ఏద్య అభివృద్ది 

చెందింది, 

గాంధీజీ దశ్నీణా ఫి'కాలో (పవేశ పెట్టిన అస్పృశ్యతా నివారణా 

ద్యమం వై గోఖలే చాలా శ్రద్ద కనబరవాడు. గాంధీజీకి గోఖలేపల్లు 

అమితే మైన గొరవం ఈండేది. గాంధీజీ గోపాలకృష్ణ నోఖ లేని గురువుగా 

చేర్కొ_నేవాదు, 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే “ది సశ్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సాసెటీ”ని 

1905వ సంవత్సరం జూన్ 12వ తేదీన పూనాలో స్థాపించాడు... ఇది 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే స్మారక చిహ్నంగా మిగిలిపోయింది. ఈ సొసెటీ 

రాజకీయ, సాంఘిక రంగాలలో కృషిచేసి ఎన్నో సాంఘీక సేవలను చేసి 

సంస్కరణలను తీసుకునివచ్చింది. ఈ సాసైటీలో చేరిన సభ్యులు 

స్వార్టరహీత మైన సేవలను చేస్తామని (పమాణంచేయాలి. ఈ సొసైటీ 

సభ్యులు దేశాభివృద్ధికి తమ జీవితాలను సహితం అంకితం చేయగలిో 

వ కి ని కలిగి ఉంజు డాలి, భారత రాజ్యూంగంలోగల పద్దతులన్ని టిని ఉపయో 

గించి భారత జాతీయాభివృద్ధికి క కృప చేయాలి. 



భారత దేశంలో సంఘసంచేవుక ఎ్రహీ-వుట్టుపూర్యో త్తరాలు శ్వ? 
ర 

“ది సర్వెంట్సొ ఆఫ్ ఇండియా సొసై టీలో. (పతిసభ్యుడు ఈ 

కింది విషయాలను పాటించాలి. 

l. (పతిసభ్యుని మనస్సులో ఎప్పుశూ తనౌదేశానికి సంబంధించిన 

ఆలోచనకు (ప్రథమస్థానం ఇవ్యాలి. అతడు తనదేశానికి అత్యంత 

విలునె న సేవలను చేయాలి. 

౨. దేశానికి చేవచేయడంలో తన వ్యక్తిగత సౌక ర్వానికిగాని లాభానికి 

గాని (పయత్ని ంచరాదు., దేశానికి నిస్సా (ర్ల గెవ అందించవలపి 

ఉంది 3 

లీ. అతడు పవిత్రమైన వ్య క్కిగత జీవితాన్ని గడపవలసి ఉంది, 

4 ఆ సభ్యునికి కుుబుంబం ఉన్న కుతే ఆ కుటుం చెనికి దేశం ఏర్పరచిన 
a ల 

సౌకర్యాలతో సంతృప్తిని పొందవలసి ఉంది. బేశసేవలో తన 

కుటుంబానికి అదనవు సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయడానికి అతడు 

[పయత్నించరాదు. 

ఈ అదర్శాలతో ఈ సాసెటీ నిస్స్వ్వార్భ చదేశచేవచేసే సమూ 

పహాంగా రూపొందింది. ేశంలో గల సేవా సంస్థ లన్ని టిలోకి ఈ సంస్థ 

ప్రథమ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. 

గేపాలకృష్ల గోఖలే ఈ విధంగా దేశానికి అత్యున్నత వేవచేసి 
OTE స 0 2 షె 19 న సంద 'సుగో . 1915వ సంవత్సరం ఫి బవ 19వ లేద్ స్వర స్ట డై నాడు 

స్వావి వివేకానంద (1863 - 1911) 
సామి వివేకానంద బెంగాల్లో గొప్పశేరు _పతిష్టలు గల 

దత్తుల కుటుంబంలో 186కి వ సంవత్సరంలో జనవరి 1లివ తేదీన 

జన్మించాకు. ఇతెని అసలుపేరు నరేర్యదనాధ్. వివేకానందుని జీవితం, 

అతని ఆదర్శాలు రామశ్యృష్ప్ర పరమహాంస బోధనల |పభావఫలితాలు, 

వివేశానందునికి రావుకృషప్ణ పరమహంస భగవంతునితో సమానుడు. 
ఆయన శిష్యునిగా ఆయన సన్నిధిలోనే తన జీవితకాలంలో ఎక్కువ 

భాగం. గడిపాడు. వఏవివేశానందుడు భారత చేశంలో తాత్విక వుత 

[(పాముఖ్యతను [గవహాంచాడు, 
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ఏవేకానందుడు (పజలకు, నాకి సమస్యలకు సన్నిహితంగా ఉం 

వాడు. అతేడు ఎల వేళలా [(పజలతో కలసి తెముగుతూ వారిసమిస్య ౪ 

తానుకూడా వ్య కృిగతంగా అనుభవిస్తూ ఉండేవాడు. వివేకానందు 

భారత దేశ అత్యున్నత సంస్కృతికీ, మతపరమైన వారసత్వానికి గర్వ: 

నప్పుటిక్షి, భారతదేశ సాంఘీక, ఆర్ధిక విచ్చిన్నతకు చింతిం చేవాః 

భారత చేళంలో విద్యాధికులుకూడా గుడ్డిగా పాశ్చాత్య దెశియు 

౦స్క్చుతి3 అవుకవంచడం, సాధారణ [పజల అనూయక త్వం; చెదరి: 

ముద నవి డేశాభ్యువయానికి ఆటంకాలని తెలుసుకున్నాడు. ఆయ 

హేతువాది. కనుక భారత బేశాన్ని కూడా హేతువాదవునాది. 

వున 'ష'గ్రంనాలని సిర ,యించుకున్నాడు దినివల్ల మతివ్యవస్థలా- అధ 

కోయ మన మార్పు వచ్చి భారత దేశం అర్భకంగాను, సాంఘకంగాను ఒ 

సమయంలో అభివృద్ది చెందాలని వివేకానందుని ఆశయం. 

వివేకానందుడు సాంఘీక రంగంలో సాధారణజనుల అభివ్య 

కోసం కసె చేశాడు. అంతేకాక భారత దేశంలో శ్రులు, వెనుక బడ్ 

జాతులవారు బలహీన వచ్తాలుగా పకిగణీంచబడేవారు. వరు అ]; 

మాక్కు_లకు, అవకాశాలకు సాక ర్యాలకు దూరమైనారు. ఈ సమస్య 

తొలగించాలం కే (పజలను ఏద్వ్యావంతులనుగా చేయడం అవసరం. ఆ 

వర్లాలవారి పరిస్థి తులను, ప్రల సరెస్టితులను మెరుగుపరచడానికి ఈయ 

కృష. చేశాడు. "బెశ సేవకు, (పజలలో అభివృద్దికి తన జీవితాన్ని అంకిః 

చేయూలంశే తాను వినాహం చేసుకోవడం ఆటంకం కాగలవనే ఆ 

[పాయంతో ఈయన వివాహం చేసుకోలేదు. అంతేకాక తన ౨4 
ఏటనే ఈయన సన్యసించాడు., 

స్వామి వివేకానందుడు 1897 లో రామ క్రిప్లొ మిషన్ను స్టా! 

చాడు. (క్రమక్రమంగా ఈ మిషన్ శాఖలు "దేశమంతటా వ్యా! 

చాయి, ఈ మివన్ లు వేదాంత పకనాలను అభివృద్ధి చేశాయి. అం 

కాక అనేక సంఘ సండేము క కష్. కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్ట 

జరిగింది. ఈ మిషనరీలు" విద్యాభివృద్ధికె ఎక్కు-వ కృసి. చేశాయి. డ్ 

అనేక పాఠశాలలను, కళాశాలలను నడుపుతున్నాయి, అంతేకా 
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అనాధ శరణాలయాలు, వితంతు గృహాలు మొదలైన వాటిని కూడా 

నడుపుతున్నాయి. ఈ మిషనరీల ద్యారా కుటుంబ సం తేమ కృృపికూడా 

జరుగుతున్నది. ఈ విపునకీలో కొనసాగి సున్న ఈ కార్యక్రమాలన్నీ 

స్వామి వివేనందుసి కృషి ఫలిత మేనని చెప్పవలసిఉంది. 

స్వామి వివేకానందుడు భారతదేశంలోని మత, సాంస్కృతిక, 

విద్య, ఆర్థిక, సాంఘీక, రాజకియరంగాల అభివృద్ధికి ఏశేషంగా కృషి. 

చేశాడు, 

1893 లో చికానోలో జరిగిన “వార్ష మెంట్ ఆఫ్ రెలిజియన్” 

అనే సమావేశంలో స్వామి వివేకానందుడు భారత |పజలు, నారి 

సమస్యలు, మతం, తాతింక చింతన గురించి తెలియచేశాడు. స్వామి 

వివేకానందుడు 1911 వ సంవత్సరంలో పరమపదించాడు. 

కందుకరారి వీరేశలింగం పంతులు (1848 - 1919) 
పీశేశలింగం పంతులు 1848 వ సంవత్సరంలో ఏపీయల్ 16వ 

తేదీన ఆంధ్రరాష్ట్రంలో గల రాజమం|డిలో జన్నించాడు. 1860 వ 

సంవత్సరంలో ఆంగ్వి విద్య నభ్యసించడానికి మండల పాఠశాలలో 

చేరాడు. ఈయన తన 18 వ సంవత్సరంలో 9 సంవత్సరాల బాలికను 

వివాహం చేసుకొన్నాడు. అయినా ఈయన చాల్యవివాహోలక్షు వ్యతి రే 

కంగా కృషిచేసి సంఘసంస్కరణ చేశాడు, అంతేకాక హిందూ 

సనాతన సాం[పడాయాలుగా పాటిస్తున్న దురాచారాలను తొలగించ 

డానికి (ప్రయత్నించాడు, హిందూ ఏవాహోలలో నాట్యక_త్తలు నాట్యం 

చేయడం సాంప్రదాయం. ఈయన వివాహ సందర్భంలోకూడా ఈ 

సాం[పదాయాన్ని పాటంచడం జనిగింది, ఈయన ఈ సాం పదాయాన్ని 

రూస్రుమాపడానికి కృపి చేసి కృతకృత్నుడె నాడు. హిందూ (స్ర్తీల సితి 

గతులను మరుగు చ చడం, సుఘాసీవృద్ది మొదలై నపి యేన 
ఆశయాలు, మూఢనమ్మకాలను, వమూఫహాభానాలను, తొలగించడానికి 

అతడు తీవమైన కృపి చేసి వాటినిర్యూలనే అనేక [గంథాలనుకూడా 

4) 



ద్ర భారతదేశంలో సంఘునంవేమ చేవ, 

రచించాడు. ఇతడు ఆలోచనలలోను, ఆచరణలోనుకూడా హేతువ 

(బహ్మ్సనూజాని$ [పముఖ నాయకుడైన పం ండితే విశ్వనాథ్ ౪ 

ద్యారా పి రేశలింగం పంతులు మొట్ట మొ దట (పభావితుడైనా 

ఈయన జాతిభేదాలు ఉండనాదసీ, వ్నిగహారాధన నిషేధించాః 

సంఘ పవి,తతను, సంచతను అభివృడదైోపరవాలనీి మొదలె న విషం 
రం న్న 0 (1 లి ఫి లెధ్ధి a 

లను ఆధారంచేసుకుని వాటిపెన అనేక (గంథాలను రాసి (పార్థ 

సమాజంలో (పజలకు తెలియజేశాడు. రాజూనావమమోహనరా: 

స చ్ గహ క Ym N జ! 
కనుగొన్న మూానోధీసిక్ 2) చర్య మె అమిత మైన వ్ శ్వ్వానాన్ని వి 

ఉండేవాడు, 

భారతదేశంలో , క్రీ తైల పతిప త్తి సమాజంలో ఎంతవరకూవున్న 

వారికి సమాజంలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఉన్నాయో మొదలైనవి 

రమాలు [గహాంచి వాటిని తొలగించడానికి [వయత్నించలేకపో తే సమ 

జాభి వృద్ది అసంభవమని గురించి అచ. విషయాన్ని (పజలకు కూడ 

తెలియచేశాడు. త్ర్రులలో ఈ శ కిని చంపెొందంపజేయడానికి అనే 

విధాలుగా [పయత్నంచాడు, రాజారామమాహనరాంప్ నతీ సహక 

నాన్ని నిర్మూలించడానికి బాధ్యత వహి సే వితంతువులకు పునరాఐ 

సాన్ని కల్పించే సంస్థ లను నడిపే బాధ్యతిను ఈశ్వర చరద విద్యాసాగర్ 

మ్ రేశలింగం పంతులు కలసి చేపటారు. ఈయన హందూ బాల వితంత 

వల వునర్వివాహాలను (పోత్సహంచాడు, సంఘ సంస్క-రణ కార్యక్రమా 

లను నిర్వహీంచడానికిఆనాటి సంఘంబో వ్యతి లేకి త ఉన్నప్పటికి ఆయ 
నకు అనేకమంది విస్స్వార్భ సేవకులు ముఖ్యంగా విద్యార్వలు, యువకుల 

సహాశారం లభించింది. దీని ద్యారా ఆయన అనేక చాలవితంతు వునక్ని 

వాహాలను జరిపించాడు, 

బొంబాయి నుంచి జస్టిస్ రాన చే, కలక ఆ నుంచి ఈశ్వరచం్యద 

విద్యాసాగర్ , కందుకూరి ఏ శేశలింగ ంపంతులు కార్య క్రప మాలను (పోత్స 

పిస్తూ, అ నేక సలహాలను ఇసూ ఉండేవారు. విశేశలింగం పంతులు 

కృపి అనేక. సంఘ సం స్క-రణ కార్యక్రమాలకు దోహదమొంది. 
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సీ శేశలింగం పంతులు తాను రచించిన |గంఛాలవల్ల ఆస్పించిన 

ధనాన్ని పాఠశాలలు, చాన్ హోల్స్, వితంతు గృహాలు, అనాథ శరణా 

లయాలు మొదలై న సంస్థలు మ్మ దాస్, రాజమండి, "బెంగుళూర్ లలో 

నిర్మించడానికి విరాళాలుగా ఇచ్చాడు. తన స్వం తాని! ఒక్క- వెనా 

కూకూ ఉపరోగించుకొ చేవాడు కాదని తెలు స్తున్నది. ఇతడు రాజ 

మండిలో ఒక (టస్ట్ను నెలకొల్పాడు. ఈ (టస్ట్ ద్యారా ఈయన ఆరం 

ఛీంచిన వ్యవస్థ లన్ని సిర్వహాంచడం జరుగుతుంది. వీశేశేలింగం పంతులు. 

గారి భార్య రాజ్యలక్న గ్ల కూడా ఆయన కృపీకి చేదోడువాదోడుగా 

ఉండి సహకకించేవారు. ఇతడు అనేక రాజకీయ, సాంఘీక సభలకు 

అధ్యతతను వహించేవాడు. ఈ చర్చలలో డేశాభ్యదయం (పభోనాం 

నంగా ఉండేది. 

ఈయన ఆంధ[పదేశ లో గల సాంఘిక దురాచారాలను రూవు 

మాపడానికి పూనుకున్నాడు. ఏ లేశలింగంపంతులు స్వతహాగా దుర్భల 

శరీరం గలవాడు. అయినప్పటికి చిన్నతనంలో పరీక్షులలో ఈయనే 

మొదటి బహుమతులు లభించేవట. ఆయన వకసంథ్యాగాహి. ఆయన 

నేక [గంథాలను చదివి నో తుకమున నమ్మకాలను విడచి పెట్టాడు, 

ఇతడు నయ, జాలి, మూ ద్రీ క్ర భవించిన ఏిశాలహృదయుడు, పశేశలింగం 

పుతులు తాను సనరవేర్నవలచిన  కార్య|కవూలన్ని |కమపదతిలో 

అమలు పరచేవాడు. కతన మంచివ క్ష, ల పకా సంపా కుడు. 

వై గా ఉపాధ్యాయుడు - కళాశాలలో తెలుగు బోధిసూ ఉండేవాడు. 

తెలుగులో అనేక [(గంథాలు కూడా [వాశొడు, “గోదావరి జిల్లా 

విద్యా (వబోధిని అనే షతికకు 18/0 లో ఆయన తెలుగులో 

వ్యాసాలు (వ్రాస్తూ ఉండేవాడు. 1874 లో ఇతడు ఒక షతికను స్థానిం 

చాడు. దిని పేరు వివేక విని, ఈ ష్మలిక ద్యారా సులభమైన వచన 

శైలిలో అనేక నూతన విషయాలను (పచుక౩ెస్తూ ఉండేవాడు. మద్య 

పానం, వ్యభిచారం, లంచగొండితనం మొదలైన దురాచారాలను ఈ 

షశ్రిక ద్వారా విమర్శిస్తూ ఉండేవాడు. ఏవేకం, సత్వం, అహింస మొద 

లైన విషయాలమిాద ఈ షత్రికలో అనేక వ్యాసాలు వేలువజ్ఞాయి. 



రల భారత ేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

పఏచచేశలింగం పంతులు తేన స్నయచ్యతలో ఆనాటి సమాజం : 

లోని పౌరుల మన స్త స్త తాల గురించి ఈ కి ది విధంగా (వాగాడు, 

లంచాలు తగవన్న రాజకీ యోద్యుగులమ కోపం, వెళ్యాంగనా 

సంగమం నితికాదన్న శృంగార నాయకులకు కోపం, పూర్యాణారాలు 

వమార్చుఫో వలెనన్న పామరజాకతులకు కోపం, నీతిమాలిన సాహ్యావెవాలు 

మతేవిరుద్దాలన్న ఆచార్య పృుసుములకు కోపం, మా పష్మతిల "జేళం 

నిశ్శంకంగా సిర్వహాంచవ లనన్న చో వన్ని కోపాలను సరకు చేయక్ష ఉండ 

వలె.” వనినిబటి ప కత డెంత స్వతంత్ర: శావాలు కలవాజో గమనించవచ్చు. 

1674 లో | (పజలనుండి చందాలను వసూలుచేసి యై పాఠశాలలను 

స్థాపించాడు. ఆ కాలంలో వేశ్యలకు నృత్యగ తా విద్యలు నేర్పుడా నికి 

పత్యేక పాఠశాలలు ఉండేవి, వాటిలో ఎన్నో అవిసితి కార్యాలు 

జరుగుతుండేవి. వీశేశలింగం పంతులు తన ష్మతికలో పెటిని ఎ తీయూాపి 

చివరికి అటువంటి పాఠశాలనే ఎ త్రివేయించాడు, 1878వ సంవత్సరంలో 

ఇతడు మ్మితుల సహాయంతో _పాళ్టనా సమాజాన్ని స్థావించి తేద్వారా 

దైవచింతన, మానవసెవ | పచారంవేశాడు. బాల వితంతువుల వునర్వి 

వాహోన్ని బలపమస్తూ పిశేకలింగం పంతులు అనేక ఉపన్యాసాలు 

చేయడం కోసం అత్ర డెన్నో ప్రాచీన శాస్హాలు, పురాణాలు మత 

(గ్రంథాలు చదవవలసి వచ్చేది. మనుస్న్మ బ్రతి యాజ్ఞ వల్క్య్య స్ట తీ 

మొదలైన స్ట ఎ్రతి (గంభథాలే కాకుండా ఈశ్వర చంద విద్యాసాగర్. 

రచనలు సేకరించి, నాటిని చదివి, తమ ఉపద్యాసాలలో నాటినుంచి 

అనేక ఉదాహరణలను చరాసుతూ వితంతువుల దుస్థితి క కళ్ళకుక శ్రేలాగ 

18-9వ సంవత్సరంలో ఆగమ్లు వీవ తేదీన విజయనగరం రాజూనాది 

బాలికా పాఠశాలలో గంభికోపన్యాసం వచ్చాడు, కాన్ “వితంతు” 

అనే శబ్దమే వినబడితే చెవులు మూసుశెచే సనాతనులు చాలామంది 
శతువులైనారు. కొన్ని సమావేశాలు రద్దయినవి. కొన్ని సమా 

వేశాలలో రాళ్ళుకూడా రువ్వారు. మరికొన్ని సమావేశాలలో ఈయన 
_ గాయవడటంకూడా జరిగింది. అయినా ఈయన వెనుకంజవేయక (పజల 

దృక్పథంలో మార్పు తేవడానికి [పయత్నించాడు. 



భారత చేశంలో సంఘసం మెమక్ళపీ.-పుబ్టుపూర్యో త్తరాలు దవ 

1381 వ సంవత్సరంలో విద్యార్థుల (పోద్చలంతో నాటక సమూ 

జాన్ని స్తాపించి అనేక |పహసనాలను ఆడించాడు. ఈ ప్రహసనాలు 
థి ' 

హాస్య భరితేంగానే "కాకుంజూ' మక్మగర్భెళంగా సంఘాన్ని విమ్మాస్తూ 

ఉండేవి. 1881వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 11వ తేదీన ఆయన (పథమ 

వితంతు వివాహాన్ని జరిపించాడు. వితంతు ఏినాహాలనేశకాక శాఖాంతర 

వివాహోలనుకూడా (పోత్సహాంచాడు. ఎన్నిక షాలుపడినా, ఎవ్యరెది 
రు “ 

రించినా వెనుదీయక సంఘాలలోని దురాచారాలను ఎ తెచూపి వాటిని 

నిర్మూలించే విధానాలను ఆచరించి మాపి విశేశలింగం పంతులు 

చిరస్మృరణేయుడై నాడు. 

ఆర్యసవరాజం 

19 వ శ తాల పారంభం నాటి కి (బెటిప్ (పభుత్వం "జెశమంతటా 

సుస్థిర మై మైన _పభుత్వాన్ని వర్పాటుచేసుకుని ఆధునిక . భారతదేశంలో 

రాజకీయ, ఆక, సాంస్కృతిక మత పునరుద్దరణకు దారిమాపటం 

జరిగింది, అప్పటిశే భారత దేశంలో ముస్సిమ్, వాస్తవ మతాల 

(పాబల్వం అత్యధిక మైంది. హాందువులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఇతర 

మతాలు స్వీకరించడం ఎక్కవగా జరుగుతుండేది. (ప్రజలలో మూథా 

చారాలు, మూఢనమ్మకాలు అధికంగా (పబలిఉండేవి. 

ల పిస్టితులలో రాజారామమోహనరాయ్, 'దేవేందనాఫ్ 

ఠాగూర్, శేశవచం[దనేన్, మహాదేవ గోవిందరాన కే మొదలై నవారు 

(బ్రహ్మసమాజం, (ప్రార్థనా సమాజాలను కలకత్తా, బొంబాయి నగరా 

లలో స్టాపీంచారు. ఆ సమయంలోనే అంశే 1324 వ సంవత్సరంలో 

గుజరాత్ లోని కథియవార్ [పాంతంలో తంకారా (గామాంలో 

శోతెయ _బ్రాహ్మృణ కుటుంబంలో మూలశనంకరుడ నే ఒక బాలుడు 

జన్మించాడు, అతనిది పండిత కుటుంబం. మూలశంకరుని తల్లి దండులు 

"దె వారాధకులు, ఇతడు తన 14 వ ఏట శివాలయంలో శివరాత్రి రోజు 

ఒక ఎలుక శివుని విగహంమోద పరుగుత్తుతూ ఆ విగహోన్ని మలిన 

పరచడం చూశాడు. ఆ సంఘటనను గురించి తం|డిని [పక్నించగా తండి 



స్తీ భారత చేశంలో సంఘ సంకేమ సేవలు 

తగిన సమాధానం చెప్ప లేక పోయినాడు. ఆ కారణంగా మూలశంకరు 

నకు విగహారాధన వై విశ్వాసం సన్నగిల్లి విర కి కలిగింది. తరువాత తన 

కనిష్టసోదరి, తన గురుతుల్యుడై న వెదతండి చనిపోయినందుకు అతడు 

చాలా విచారించాడు. అప్పటి నుంచి మాననుల బాధలను వ విధంగా 

శ”లగిందాలి అనే ఆలోచన అతనిలో తీ వంగా కలిగింది. తండి తనకు 

ఏవాహాంచేసే (పయత్నంలో ఉండగా మూలశంకరుడు వివాహ బంభా 

నికి ఇష్టపడక ఇంటినుంచి పారిపోయినాడు. ఇల్లు వదలి పెట్టిన తరువాత 

18 సంవత్సరాలపాటు సత్యా న్వేషణలో జీవితాన్ని గడిపాడు. అనేక 

(పదేశాలు సందర్శించాడు. సాధున్రలను, పండితులను కొలుసుకొన్నాడు. 

చివరకు పరమానంద పరమహంస వద్ద వేదాంతం నేర్చుకున్నాడు. ఆ 

తరువాత దక్క-న్ లో స్వామి పూర్జానందుడు ఈ మూలశంకరుడికి 

దయానంద సరస్వతి అనే పేరు వెట్టాడు. దయానంద సరస్వతి విరజా 

నందుడ నే స్వామిక శన్యుచూవలు వేసి సనాతన ధర్మాలను, సంస్కృత 

(గోంథాలను పఠించి వాటిలోని సారాంశాన్ని (గహించాడు. 

దయానంద సరసంతి 187/5 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి నగ 

రంలో అర్య సమాజాన్ని స్థాపించాడు, మొట్ట ముదట బొంబాయిలో 

_ స్థాసించినప్పటిం రాన జే (పోద్భలంవల్ల దేశమంతటా హీందూ మత 

ధర్మాలను, ఆర్యసమాజ సూూతాలను (ప్రారం చేయడం మొదలు 

పెట్టాడు, ఆర్య సమాజానికి లాహోరు ముఖ్య కేయద మై పంజాబు 

రాష్ట్రంలో చేరు పొందింది. ఆధునిక భారత బేశంలో మత వునరుద్ధర 

ణకు (బ్రహ్మ సమాజం, (పార్టనా సమాజం, ఆర్య సమాజం ఎక్కువగా 

దోహదం చేసాయి.. ఈ మూడింటిలోను ఆర్య సమాజానికి అ(గన్ధానం 

లభించింది. ఆర్య సమాజ త త్వాన్ని అత్యధిక పజలు అవలంభించట మే 

కాక సమాజంలో అట్టడుగున ఉన్న (పజలు ఎక్కు-వగా అకర్షితులై ఆర్య 

సమాజ సూత్రాలను అనుసరిస్తున్నారు. ఆర్య సమాజమనే పేరు ఈ 

సమాజానికి వరించింది. ఎందువలనంకు హీందునులు, బొాద్గులు, 

జైనులు మొదలై ననారెందరో “ఆర్య” పదాన్ని చాలా విరివిగా విళా 



భారత జేశంలో సంఘసం మేమకృపి.-వుట్టుపూర్యో త్తరాలు థ్ 

లార్తం స్ఫుకిం చేటు ఉపయోగించడం జకుగుతున్న ది, ఆర్యధర్శం, 

సాందూ ధర్భంగా హాందువులు ఆర్యులుగా (ప్రసిద్ధి కెక్క-డం జరగింది. 

స్వామి దయానందుని కాలంలో సమాజం దురాచారాలతోను, 

సమస్యలతోను నిండికం డేది, (ప్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో పరవుత 

బోధకుల (పభావాలకు లోబడి హేందూవుతాన్ని వదిలి పెట్టి పరమతా 

లను స్వకరిం చేవారు. ఈ పరమత ప్రాబల్యంతో పజలు అశేక దురా 

గతాలకు పాల్పడేవారు. అబువంకి క్షీ స్థపరిస్థితులలొ అర్భ్యసనూజూన్ని 

స్థాపించి హీందూమత వునరుద్ధరణకు భారతీయ ధర ్రరపేణకు స్వామి 

దయానంద బడ్డకి ంకణుడే వివిధ స్థాయిలలో కము చేసి సంఘాన్ని 

సంస్క-రించాడు. స్వామి దయానంద సరస్వతి అనేక సంస్థలను స్థాపించి 

అతని అనుచరులకు మార్చదర్శకుడై నాడు. (పతిమానవుడు వ్నిగహా 

రాధన చేయడం, భక్తిని చూపడమే చాలదని, మానవ సేవనే నిజమైన 

నూధవ సేవగా భావించి [పజలక సేవచేయాలని బోధించాడు. చయా 

నందుని బోధనలవల్ల |పతిభారతీయుడు తమ వ్యక్తిగత భావాలను 

వదులుకుని సంఘసం శేమానికి ఉపయోగపడే దృక్పథాన్ని అలవరచు 
కున్నారు. అనేక సాంఘీక సహాయ సంస్థలను, సాంఘిక విద్యాసంస్థలను 

అనాధ సహాయక సంస్థలను స్థాపించి (ప్రజలకు అనేక విధాలుగా 

సహాయంచేశాడు, ఈ సంస్థలు పనిచేయడానికి అనేకమంది స్వచ్చంద 

చ 
అవా కార్యక ర లు ఇృతసికి సహాయపడ్డారు. అజ్బ5 పట్టణం మహమ్మ 

మ్య, త) స్తవ, సిక్కు పార్శీ, జె న, బాాద్ల మతాలకు కేం దంవంటిీది. 

ప్రటువంటి పట్టణంలో ఆర్యసమాజం ప్రసిద్ధి చెందింది. ఆర్యసమాజం 

అనాధ శరణాలయాలు, పార్మిశామిక వర్క్-పాప్లు, ఉపన్యాస 

భవనాలు, బాలికా పాఠశాలలు, వేదముదణాలయం మొదలై నవాటిని 

నడుపుతున్నది. ఈవిధంగా దయానందుడు అనేక సంస్థ లను స్థాపించి 

వాటిద్వారా సంఘ సంస్క-రణోద్యమాన్ని నడిపించి సంఘసంస్క- రగా 

సుపసిద్ధుడెనాడు, 

స్వామి దయానంద సరస్వతి నె తిక, ఆధ్యాత్మిక మత పరమెన 

సంశ్నోమ విద్యమ్యాత మే భారతీయ యువక లోకానికి పటిష్టమయినదన్స 
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భావించాడు. యువతరం శీలం పటిష్టంగా ఉండి, వారు అన్నివిధాలుగా 

అభివృద్ది చెందాలం పె భగవంతునిగెవ చాలదని, నూనవ సేవకూడా 
i 

చాలాముఖ్యమని తెలియ చెప్పాడు. మానవునికి చతుర్విధ ఆ[శమాలలో 

(బహ్మాచర్య్యా శమం చాలా ముఖ్యమని దయానందుడు బోధించాడు, 

_పతిమానవుడు 7 సం॥ నుంచి 29 సంవత్సరాల వరకు తప్పనిసరిగా 

బ్రహ్మచర్యాన్ని అవలంబించి, విద్యాభ్యాసం చేయాలని తెలియజేశాడు. 

నూనవుడు తన న్య కిగతే స్వచ్చతేకు అధిక (వాముఖ్యాన్ని చ్చి ధర్మాన్ని 

పాటించాలని, సామాన్య సుఖాలను అనుభవించడంలో తప్పు లేదుగానీ, 

విశేషంగా భోగపరాయణులుగా ఉండరాదని, ధర్మాన్నీ, సత్యాన్ని 

అవలంబించాలేగాసీ, దె వత్వాన్ని వాటించశాదని, ఏ ద్యార్ధులకు 

తరచుగా బోధించేవాడు. దయానందుడు తన వి ద్యాపథక ౦లో 

న! కి | : ఏర? చె వ్ కీగతే ఆరోగ్యానికి (పాముఖ్యతే ఇవ్వడం జరగింది. విద్యాబోధన 

విషయంలో ఉపాధ్యాయునికి. విద్యార్భికీ సన్నిహూత భావసంబంఛాలు 

అంటే తం|డికీ, తనయులకూ మధ్యగల సంబంధం నంటిది ఉండి 

(పశాంత వాతావరణములో విద్యాబోధన కొనసాగించాలని చెప్పాడు. 

స్వామి దయానంద సరస్వతి అస్పృశ్యతా నివారణకు కూడా 

చాలా పాటుపడ్టాడు. వేదకాలంలో అస్పృశ్య తా, విగ హారాధన లేవని 

చెప్పాడు. మనిమీకి పుట్టుకతో వర్ల ర్హన్యనస్థ నిర్భయంశకాదనీ, వారివారి 

గుణ, కర్మ న్వభానా లమబట్టి నిర యం జరగాలసి తెలియ జెప్పాడు. 

వ్యక్తి సంస్కా-రం, శితణ, శీలం, ధర్మం ఏ౪టిమిోదవ నే వర్ణం ఆధారపడి 

ఉంటుందని వ్య కృపరచాడు. కు భత, సత్యం, త్యాగం, శాస్త్రవిజ్ఞానం, 

వేదాధ్యయనం మొదలె న సద్దుణాలు కలశారు నిమ్నుజాతిలో వుటినా 

అ|గజాతులభో | పవేశించడాసికి అస్టు లే అని చెప్పాడు. (పస్తు సుత కుల 

వ్యవస్థ వుష్టుక మబట్ల వర్పడిందిగాని,. వ్యక్తి గుణగణాలనుబట్టి, విజ్ఞాన 

వివేశోలను బజిగాన్ ఏర్పశింది కాదని చప్పాడు. చేదకాలంలో అస్సృ 
తు 

శ్యత లేదనీ, దీవిని సమాజమే అవసరాన్ని బట్టి ఏర్పరచిందన్, వేదాలు, 

శాస్త్రాలు, ఉపనిప తులు, మనుస్మృతి, భగవద్గీత మొదలైన గంథా 
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లను ఆధారంగా చేసుకుని దయానందుడు పండిత పామరులకు నచ్చ 

జెప్పి అస్పృశ్యతా సెరూ్యూలన క్ష తీ వమన కప్. చేశాడు. 

న్య్వామి దయానందుడు భారత య్రైలిపట్ల అత్యంత గ”రవ 

భ"వాస్ని (పదర్శించాడు., ఆర్య సమాజంలో చాలామంది శ్రులను 

చేర్చుకుని వారికి ఉన్నత స్థనాన్ని ఇచ్చి వారిపట్ల పష్మిత్ర భావాన్ని 

(పక టించాడు. త్రులు వరదా పదతిని వదిలి వెటాలని ఆడపిల లకుకూాడా 
థి ట్ గ 

మగపిల్ల లకువ లె సరిసమానమైన విద్యావ కా శాలను, హాక్కు-లను కలుగ 

చెయాలని, 16 సంవత్సరాలలోవు వయస్సుగల ఆడపిల్ల లకు వివాహం 

చేయరాదని గృహోలలో త్రులకు ఉన్న తస్థానవించ్చి గిరవించాలనీ, 
బల వ నా గ అలో ME వ వ వ్, అ జ ఉపన్యాసాల ద్యారా (ప్రజలకు బోధిస్తూ ఉండేవాడు. స్త్రిలకు సంపూర్ణ 

దాస్య విమోచనం కావాలనీ, అన్ని రంగాలలోను వారికి సమానావ 

శాశాలను కలిగించాలని ఎక్కువగా (పబోధించాడు. వేదకాలంలో 

(గ్రీక్ ఉన్నత స్థానం ఉండేదనీ, (శ్రీని పవ్మితిమూ ర్రిగా ఆరాధించి గౌర 

వించేవారని, శ్రీలు వృురుమనితో సడి సమానంగా యజ్ఞ యాగాదు 

లలో పాల్లూనేవారనీ, పుకుషులత్ సమానంగా విద్య నభ్యసిం చేవారనీ 

అందుకు తగిన ఆధారాలు వేదాలలోను, ఉపనిష తులలోను, సతుల 

లోను ఉన్నాయి. వి (పజలకు నచ్చ చెప్పి తైల అభ్యున్నతికి వాటు 

పడ్తాడు. దయానందుడు |పారంభించిన (= దాస్య విమోచన సంస్క-ర 
Gi 

ణోద్యమానికి వటి వముపాఫా లోకం ఆయన కెంతనా రుణపడి ఉంద 

నడంలో సందేహం లేదు. 

దయానందుని మత దృక్పథం అత్యంత అధునాతన'మె, సర్వ 

మానవ జాతికి ఉపయోగకర మెనదిగా విశ్వజనినతీను పొందింది. ఏమత 

సంస్క- రృగాని, సంఘుసంస్క- రృగాని సాధించ లేని మహా తర కార్యాలను 

దయానంద సరస్వతి సాధించగలిగాడు. భారతదేశంలో హిందూమతం 

పాశ్చాత్య ప్రభావంతో" శీణించిపోయేదశలో ఒక నూతన దృక్పథంతో 

హీందూ జాతిని, మతాన్ని సపురవ్నీంచడానికి అహోోరా[తులు పని 

చేశాడు, వేదాలు,'మత, సాంఘిక, ఆర్థిక రంగాలలో హెచ్చుగా ఉప 

యోగ పడతాయని ేశముంతా తిరిగి (పజలలో [పదారం సాగించాడు, 



వ్ భారత జేశంలో సంఘ సంచేమ శే 

హిందూ సంస్కృతికి విశజసీతను సాధించి, దానిని అంతర్హా 

మతంగా తయారుచేసిన మేధావిగా దయానందుని పరిగణిం- 

జరెగింది. | 

స్వామి దయానంద సరస్వలి అర్యసమాజాన్ని ఒక్ మిషన 

నడిపీ తన జీవతాంతం మతపచారానికి సంఘ సంస్కరణకు * 

చేశాడు. ఇతడు అంతర్జాతీయ మతబోధకుడు. ఆర్యసమాజ మి 

సర్భమానవజాతిని సముద్ధరించ డానికి అవతరించింది. వేదాలు [పప 

మానవజాతిని ఉద్దరించడానికి అవతరించాయనసీ, భారతీయ విజ్ఞానమం 

వాటిలోనే వ్రమిడిఉందనీ, ద-సూనందుడు వివరించాడు, బక పాం. 

జాతినిగాపి, మతాన్ని గాని, ఉద్గకించడం ఆర్యసమాజ ధ్యేయం కా? 

[పపంచ మానవాళిక ంత టీకి [వబోధించి సౌభాగ్యం చేకూర్చుడమే ౪ 

సనూజం లత్యుమని చాటాడు. విగహోరాధనను పూర్తిగా ని 

ధంవాలన్, కులవ్యవస్థను, అంటరానితనాన్ని నిర్మూలించాలని, బా 

వినాహోలను, బలవంత నెధవ్యాలను అరికట్టాలని, మూణాచారా౭ 

ఎదురో్మ-వాలసీ, ఆర్యసనూంజ్ మివన్ ద్యారా దేశం నలుమూాల 

పచారంచేశాడు,. ఇతడు తన “సత్యార్థ్ | పకాప్” అనే (గ్రంథంలో స 

మూనవ జాలి సముద్దరణ విషయంలో తన ేశ (పజలను ఏ దృషప్టిళ 

చూసాడో పాశ్చాత్య దేశ (పజలనుకూ డా అచేదృస్టితో 'వరాస్తాడి 

తెలియజేశాడు, ఇతని వుతబోధనలన్ని హందూ శాస్త్ర సంస్క 

మోద నే అధారపజ్డాయి. ఇతడు ఇంతటి మత్మప్రవ కృ కావడానికి ఇంత 
విశాల దృక్పథం వెలిగి ఉండడానికి పాశ్చాత్య నాగరికతా (పభా; 

నమా(త్రం కారణంకాదు. ఇతడు కనీసం ఇంగ్నీప్ భావనై నా నేర్చు! 

లేదు. స్వామి దయానందుడు ఆర్యసమాజ మిషన్ను జాతీయ 

అంతర్జాతీయ, స్థాయిలలో నడిపించాడు. హిందూమత ప్రాశ స్వ్వాని 
విశ్షవిఖ్యాతికి తెచ్చాడు, అంతర్జాతీయ మతాలలో హిందూమత 

అగగణ్య మైనదని నిరూపించాడు, 

దయానందుడు సంస్కృత, పాండీ భాషలలో అ నేక [గంథాలన 

రాడా రచించాడు. దయానందుడు 1888వ సంవత్సరం అక్టోబర్ శ్రి0; 
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శేదీన అ స మించాడు. దయానందుడు పేదలు, అనాధలు, వికలాంగుల 

పట్లు చూపిన దయ అవార మైనది, 

(వార్డి నా సవరాజణం 

ఆర్గసమాజం ఆశయాలను ఆధారంగా చేసుకుని (పార్గనా 

సమాజం అవతరించింది. 1849వ సంవత్సరంలో దేశంలోని సాంఘీక 

సమస్యలను రూప్రుమా పణానికి పరమహంస సభ జ్ఞపించబడంది, ఈ 

పరమహంస సభలో |పజలు రహస్యంగా సమావేశమై అతితక్కువ 

కులంగా పరిగణించబడేవారితో వంటలు చేయించి మిగతా అగ 

జాతులుగా పరిగణించబడే వారందరూ కలసి విందు ఏర్పరచుకొనేవారు. 

1560వ సంవత్సరంలో ఈ సమాజం విచ్చిన్న మెపోయింది. తరువాత 

నాలుగు సంవత్సరాలకు పరమహంస  సభలోగల |పముఖులందరూ 

కేశవ్ చంద్రనేన్ నాయకత్వంలో ఒక నూతన సమాజాన్ని స్థాపించారు. 

ఈ సమాజం ముఖ్యో దైశం విగహోఠాధనను ఖండించడం, జాతివ్యవస్థను 

సంస్య-రించడం, వితంతు వివాహాలను బలపరచడం మొద లై నవి. అంతె 

"కాక త్తి విద్వనుకూడా [వోత్సాహపరచి బౌాల్యవి వాహాలను ఖుండిం 

చింది. ఈ సమాజం [క్రమక్రమంగా ప్రార్థనా సమాజంగా రూ హెందింది. 

రానడే, తేలంగ, చండావర్క-ర్ మొదలైనవారు ఆ కాలంలో ఈ 

(ప్రార్ధనా సమాజం ముఖ్యనాయకులు. పేరు గొప్ప సాంఘీక వాదులు 

సంఘేసంస్క_ రలు, 1861వ సంవత్సరంలో రానజే వితంతు వివాహాల 

అసోసియేషన్ ను స్లాపించాడు, 1870లో ఈ వితంతు వివాహాల 

అసోసియేషన్ వ్రార్లనా సమాజంలో చేరింది. వితంతు పునర్వి వాహోలకు 

[పార్ణనా సమాజం అత్యంత (వో త్సాహమివ్వడం జరిగింది. గొప్ప సంఘ 

సంస్క-ర అయిన “*కార్ప్చోనదాస్ ముల” వితంతు వునర్వి వాహోలకు 

(పోత్సాహమిచ్చినవారిలో ముఖ్యుడు. ఇతడు భావియాలలో నొప్పు 

సంఘసంస్క_ రణ తీసుకునివచ్చాడు. ఇతసిసి (పార్టనా సమాజం సన్మానం 

చేసింది. (ప్రార్థనా ససూాజం నాయకుడే న జ్యోతిభాఘూాలే ముల 

మొదట వెనుకబడిన వచ్చాల పాఠశాలను స్థాపించడం జిగింది. అనేక 
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పాఠశాలలుకూడా స్థాపించాడు... 1818వ సంవత్సరంలో ప్రార్థనా. 
సమాజం మంగుళూర్ లో ఒక పాఠశాలను స్థాపించింది. సమాజంలో ' 

గల మూహఫహవారాలు, వాటి చెడు పభా నాలను, (పజలందరికి తెలియ. 

జేయడానికి ప్రార్థనా సమాజం చాలా కృష్ చేసింది. 

క్రిపియన్ మిషనరీల (పభావంవల్ల జాతి భేదాలతో హీనపరచ 

బడిన జాతులవారందరూ (కిస్టాయన్ మతాన్ని స్వేక రించడం "మొదలు 

పెట్టారు. దీనివల్ల హీంచూ మత _ పభావం శ్నీణించసాగింది. కనుక 
పౌందూ మతాన్ని స్రన్నికించడానికి కొంతమంది సంఘ సంస్క- రలు 

పూనుకొన్నారు. హెందూవుతంలోగల లోపాలను, మాథాచారాలను, 

దురాచారాలను అంకే జాతివుత  బేడాలు, వి గహోరాదన, వితంతు 

వునర్వినాహాల వై ఆటంకం, జాల్యపివాహాలు, | పతిప త్రి మొదలై న 

విషయాలలో సంస్కరణ తీసుకుని రావడానికి నృప చేశారు. ఈ 

కృపలో సప కృతం చెందడానికి (పార్సీ నా సమాజం సాపఫించారు. 
థి 

మతం, మానవతా భావనలు ఈ సమాజం ముఖ్య దళాలు, 

19 వ శతాబ్దంలో రాజారామమోాహనరా య్ చేసిన త్మీవమెన 

కప్ ఫలితంగా చెశంలభో ఆర్థిక, సాంఘిక మార్పులు జకిగాయి. ఇతని 

కృప మరొక ఫలితం (పాస్టనాసమాజం. వీరేశలింగం పంతులు కివనాథ్ 

శా స్ర్రైవల్ల |పభావితు డేనాడు, అవనాథ్ శ స్త్రీ ప్రార్థనా సమాజానికి 

గొప్పనాయకుడు. కందుకూరి వి రేశలింగం పంతులు (ఫార్హనా సమాజంలో 

చేరి జాతి సంస్కరణ షిగహారాధన తొలగింవు, సంఘ స్వచ్చతను నిల 
బెట్టడం మొదలైన అంళాలవై (గంఛాలను రాసి |వార్గనా సమాజానికి 

అంకితం చేశాడు, 

ఈ విధంగా గొప్ప గొప్ప నాయకులు, సంను సంస్క- రలు, 

మేథావులు, ప్రార్ణనా సమాజాన్ని నడివీ దేశంలో విప్లవాత్మక మైన 

మార్చును తీసుకువచ్చారనడంలో అతిశయో కి లేదు, (ప్రార్థనా 
సమాజం అంతర్జాతియ సమాజంగా కూడా సుకు వొందింది, 
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(డై హ్మ సవరాజం౦ 

రాజారామమోహననాంప్ విగహాశాధనను నిరసించి ఏ కేళ్యరో 

పాసనకు | వోతాహమివాాడు. తడు పాసవమూాజ పించి సు | ఎహామిచ్చ్బా వ్ర (బవ్మాస జాస్నిి శనం 

(బహ్మసమాజం ద్వారా [పజలలో సమానత్వం, సొ భాతృత్వం "లేవా 

లని (ప్రయత్నించాడు. ఈయన 1828 వ సంవత్సరంలో [జబ్బా సమా 
జాన్ని స్థాపించి ఏ కెశ్వరోపాసనను (పచారం చేసాడు, ఈశ్యరచర్మద 

విద్యాసాగర్. 1820 వ సంవత్సరంలో జన్మించాడు. ఈయన హందూ 

మతంలో అంటరానివారిగా  పొగణించబడినవారినందరిసీ (బహ్ముసమా 

జంలో చేర్చి, నారు కోలోయిన అధ తలన్ని టిన్ పొండేలాగ 
యా 

చేశాడు. ఈయన ఏడవ నటనే బ్రహ్మ సమాజ కార్యరంగంలోకి 

రావడం జరిగింది. అప్పట్లో కిపషమోహన్ బెన్నై అనే భారతీయుడు 
గ షో జ్ర 

శ) సృవవుత |పచారంచేస్తూ హందూవమతాన్ని నిరసించేవాడు. తన 

కంక పెద్దవాడైన దెవేందనాఫ్ టాగూర్ ఏ కేశ్వరోపాసనకు కప్. 

చేస్తూ ఉంజేనాడు. ఇతడు (బ్రహ్మ సమాజంలో సభ్యుడుగా. చేరాడు. 

15.5 వ సంవత్సరంలో రాజానామమోహన్ రాయ్ ఆత్మీయ 

సమాజాన్ని స్థాపించాడు, పాందూవుతాన్ని సంస్క-రించడానికి అతడు 

చేసిన [పయత్నాలలో ది మొట్టమొదటి (ప్రయత్నమని చెప్పడం 

జరిగింది, ఈ సమూ కవు కముంగా హసమాజ అ ది 0 సమాజం (క్రమ్మక్రమం (బహ్మాస 0గా భవృద్ధ 

చెందింది. రాజూారావమమాహన్ రాయ్ హేతువాది. అయినా హిందూ 

మతానికి వ్యతి రేకి కాదు కానీ హిందాూమతంలోగల లోపాలను సంస్క 

రించడానికి పయత్నించిన వారిలో అతిముఖ్యుడు, కనుక హి_మామత 

సంస్క-రణ కె | బహ్నసమాడజాన్ని సాపించాడు. గు౦గుగ్రా ౯ [2 శ య న్ 

శై శ స్ వ ఇాక్ష ద్ వ ఇం అగ అడు 1868 వ సంవత్సరంలో కర్ భావూ భాజీ (బహ్మసమాజాన్ని 

విమర్శించాడు. (బహ్గసమాజం సాంఘీకసం డమ కృవీపట్ట అ,శద్ల 
@ 

MN a యు 

కలిగియున్న డని తెలియజేశాడు, (బ్రహ్మసమాజం “సెథూన్” పాఠశాల 

అడుగుజాడలలో నడవాలని సలహా ఇచ్చాడు. ఈ సలహో (పకారం 

కేశవ్ చందశేన్ బెంగాల్, బీహార్లలో శ్రీ విద్యకోసం తీవ్రమైన 
జ లి ల 5 oy" ఒళ్ళో మాం: కృష్ చేసి, మై. బాలికల విద్యా పాఠశాలలు, (బ్రహ్మసమాజం 
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అధ్వర్యంల నడపసాగాడు, 865 వ సంవత్సరంలో (బహ్మసనూజ 
Wa నన స రీ క్ యమ, సంస్క_- రృ అయిన శకిపాద బెనర్టి ఆ్రై విద్యా కార్యః మం, సంఘ 

సం వేవుకృవి. కార్యక్రమాలలో పవేశించాడు, బాలికల పాఠశాలతో 

ఆరంభించి ఉన్నతేవిద్యా సంస్థ లనుకూడా స్థాపించాడు. య్రలకు నారి 

నారి గృహాలలోనే విద్యనేర్ప పథకాలనుకూడా ఏర్పాటుచేయడం 

జరిగింది, (బ్రహ్మసమాజం వై ఇ్రతనికిగల అచంచల విశ్వాసం ఫలితంగా 

బఇతడు తన స్యంతే వ్యయంతో ఒక పతంతు గృహోన్నికూడా నడువు 

తుంచేవాడు, అంతేకాక అవకాశం కలిగినప్పుడల్లా ఈ వితంతువులకు 

వివాహాలనుకూడా జవపీంచేవాడు. వితంతు పునర్వివాహచట్టం పలితంగా 

(బహ్బసమాజంలోని సభ్యులందరూ తమ బంధువులలోను, స్నేహతుల 

లోను గల వితంతువులకు సనక వాహాలు చేయడానికి ముందంజవేశారు. 

అంతేకాక వారిని తేమ: గృహాలను విడచివెటి |బహ్గసమాజంలో 
ల @ 

చేరడానికి (పో త్పాహించారు. 

శేశవచంద సేన్ [వవేశం తరదునాత (బహ్నసమాజానికి చెందిన 

యువకులందరూ (బహ సమాజాన్ని వదిలి పెట్టడానికి (పయత్నించారు. 

కాని ఆయన తరువాత వచ్చిన అనేకమంది సంఘసంస్క- రృలు తిరిగి 

నాడికి (పోత్స్చాహమివడం జరిగింది, 

బ్రహ్మ సమాజం లత పకారం వ్ వ్య క్రి చేతగాని, వ్య క్రుల 

సమూహాల చేతగాని, వ వ సువునుగానీ విగహాస్నిగాని, పూజా వస్తు 

వుగా గాసి, పూజా వ్మిగహంగాగానీ పరిగణించరాదు. పూజలుచేసి 

దేవునిగా ఆరాధించరాను. (పతీ వ్య క్ని కూడా మంచి లక్షణాలు కలిగి 

మానవ తాభావం, సమానత్వం, నసాభాతృత్వం కలిగి ఉండాలి. అటువంటి 

వ్యక్తినే దె వాంశ సంభూతునిగా పరిగణించడం జరుగుతుంది. ఈ మత 

సంస్కరణకు ప్రభావితం చెందిన స్వామి వివేకానందుడు సన్యాసం నక 

రించి (పజలలో సంస్కరణ కలుగజేయడానికి కృషి చేశాడు. పండిత 
శివనాథ్ శౌ స్త్రీ కూడా 1847 - 925 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో 

(బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాడు. ఇది సారస్వత మైనది. ఇతడు (బ్రహ్మ 



వ టం అమలా 2 మదీ 683 భారత దేశంలో సంఘుసం వేమక్ళవీ. వుట్టుపూర్యూ తరాలు 

బాలికల విద్యాలయాన్ని స్థాపించాడు, మహర్షి డేవేం[దనాక్ థాగూార్. 

1342 లో (బ్రహ్మ సమాజంలో చేరాడు. ద్యారకానాఫ్ ఛాగూర్ , 

రాజారామమోహనరాయ్ దమొక్క- (బహ్మ్ సమాజ సూ(కాలను బల 

పరచాడు. 

ఈ విధంగా ఆర్య సమాజం, (పార్టననా సమాజం, (బ్రహ్మ సమాజం 

ఒకే లకు సాధన కోసం వివిధ సంఘ సంస్క- రలు, నాయకులు, 

మేధావుల కృపి. ఫలితంగా సఫలికృత మైనాయని. చెప్పవచ్చు. 
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కంటంంబ సంక్షే ముం 

సమాజంలో అతి ముఖ్యమైన సమూాహాం కుటుంబం. వ్య క్రులు 

తమ శారీరక, మానసిక సంత్ఫ్భీ ప్రీని నూటికి నూరు శాతం కుటుంబం 

లోనే పొందుతారనడంలో అతిశ యో కి లేదు. కుటుంబంలో నే శిశువుల 

మూర మతం నిర్మితేమై అభివృద్ది చెందుతున్నది. ప్ర పురుషులు తమ 

లైంగిక సుతృష్షీని కుటుంబంలో చే పాందగలుగు తున్నారు. వ్యక్తులు 

తమ పోషణ, ఆహారం, వస్తాలు, వసతి, విద్య మొదల న దై నందిన 

[పాథమిక అవసరాలన్ని టిన్ కుటుంబం నుంచే పొందడం జరుగుతున్నది, 

అనారోగ్యం, పసూతిముద'లై న పరిస్థితులలో వ్యక్తులు కుటుంబం నుంచో 

సంరక్షణ వహెందగలుశుతున్నారు. కుటుంబంలో సభ్యులు పరస్పరం 

(చమాభిమూానాలు కలిగి ఉంటారు. దినినల్ల వ్య కో కులు (పపంచంలో 

మరెక్క-జావెందని మానసిక సంత్భ పీ ని కుటుంబంమంచి వొందగలుగు 

తున్నాను. 

ఆధునిక్ యుగంలో (పాఠ శామికీకరణం. నగరీకరణం, పాశ్చాత్య 

విద్య మొదలైన అనేక కారణాలవల్ల కుటుంబం తన చాధ్యతలన్నిం 

ఓపీ స్మక్రముంగా చేపట్టడం జరగడం లేదు. అందువల్ల కుటుంబం చేపట్ట 

వలసిన కొన్ని కార్యక్రమాలను (పభుత్వం, ఇతర స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థలు చేపట్టవలసి వచ్చింది. అయినప్పటి కొన్ని (పత్యేక కార్యక 

నూలు కుటుంబం తప్ప మరి యే ఇతర సంస్థలు చేపట్టడం జరుగదు. ఈ 

విధంగా సమాజంలోగల వ్య కో కులు తమ అత్వేవసకాలు అంకే సాంఘీక, 

ఆర్జ్క, నె తిక, లై ౦గిక అవసరాలు కుటుంబం నుంచే వొందగల్లు 

తున్నారు. కనుక కుటుంబానికి సమాజంలోగల తదితర సంస్థ లకంశు 

అత్యంత (ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఇటువంటి (పముఖ స్టానాన్ని 
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ఆ[కమించిన రుటుం౦జబం పరిస్థితుల పభావానికి లొంగిపోయి విచ్చిన్నం 

కాకుండా బలపరచి సంరషీంచవలసిన బాధ్యతి (పభుతే(ం, తదితర 

స్వచ్చంద "సేవా సంస్థలు వహించవలసి ఉన్నది. సమాజంలోగల 

కుటుంబ సంవేవు సేవల ద్యారా కుటుంబ జీవితాన్ని సంరశీంచవలసి 

ఉన్నది. కుటుంబ సంవ్నేవము సేవా పద్ధతి, కుటుంబంలోగల వ్య కులకు 

సహాయంచేసి వారి శక్తి సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి పరచుకోవడానికి 

సహాయపడవలసి ఉంది. కుటుంబంలోని వ్య క్రాలు వ్య క్కేగతం గాను 

సామాజికంగాను సంతృప్పిని వౌంది సమాజానికి ఉపయోగకరమైన 

కుటుంబంగా రూపెందవలసి ఉంది. 

కుటుంబంలో త్రీ పురుషులు వ్య క్రిగతంగా, సాంఘికంగా, 

మానసికంగా ఒకరినొకరు అర్థ ంచేసుకుని పరస్పర వ్య క్కిగత అవసరా 

లను తీర్పు కోవడం జరుగుతుంది. కుటుంబం సమాజంలో ముఖ్య మెన 

వ్యవస్థగా (పాచీనకాలం నుంచీ కూడా గుర్చించబడింది. (ప్రాథమిక 

సమూహాలలో కుబుంబం అత్యంత [పముఖమైన శ్ఞానాన్ని ఆ్మకమించింది. 

“ఛభార్యాభ రలు, వారిసంతానం క్లసి సన్నిహితంగా నివసించ 

డాన్ని కుబుంబం” అని కొంతమంది సమాజ శాస్త జ్ఞలు నిర్వచించారు. 

కుటుంబంలో వివిధ సభ్యులమధ్య అన్యోన్య సంబంధాలు, అనురాగం, 

సహకారం, మొదలై న భావాలుంటాయి. వివాహంవల్ల గానీ, |పేమాభి 

మానాల వల్ష గాన్, కుటుం ఫెసిక్సి [పాలిపదికొ ఏర్పడుతుంది, సమా 

యోజనం, సహకారం, న్నాభాతృత్వం మొదలైన ఉన్నతణభావాలకు 

(పధానమైన [పాతిపదిక, ఇటువంటి పరిస్థితి కుటుంబంలో సాగినంత కాలం 

కుటుం బాన్ని వ్యవ్యృత సమూహంగా భావించడం జరుగుతుంది. 

వ్య కులు సమాజంలో బాధ్య తాయుత పౌరులుగా తయారుకావడానికి 

కుటుంబం వాఎకి'తగిన తీత్షణ ఇస్తుంది. కుటుంబంలో సభ్యులు వారి 

"విద్దలనుంచి [పధానమెన నామాజిక, సాంస్కృతిక ఏిలువలను, (పమా 

కాలను, ఆవార వ్యవహారాలను [గహించి స్వీకరిస్తారు. ఈ విధంగా 

౨) 



66 భారత జేశంలో సంధు సంవేవము సేవలు 

సామాజిక జీవితానికి కుటుంబం వునాది వంటిది. సమాజంలో సమూ 

యోజనత్వం పాందణానికి కుటుంబం తి డ్పడుతుంది, 

శాంతియుత సహజీవనం, సర్వమానవ సౌ భాతృత్యం, జాతీయ. 

సమైక్యత, మొదలై న ఉన్నత భావాలకు చెందిన ధిక్షణా ముట్టమొదటా 

కుటుంబంనుం చే సభ్యులు పాందుతారు. సామాజిక వ్యవస్థకు, కుటుంజూ 

వ్యవస్థకు అతిసన్ని హిత సంబంధం ఉన్నది. కుటుంబంలో వ్యక్తుల 

విలువలు, నియమాలు, దృక్పథాలు సమాజ సంస్కృతిని బట్టి 

ఏర్పడినవే. _ కుటుంబంలో భార్వాభ ర్భలు, ఇతరసభ్యులు, కుటుం జు 

సభ్యులుగా, సమాజ సభ్యులుగా తమ ప్మాతలను అనేక రూపాలలో 

సిర్వహాస్తూ ఉంటారు. కుటుంబం మతసంబంధ మెన విలువలను, పొర 

జీవనానికి సంబంధించిన ఆచార వ్యవహారాలను సభ్యులకు అందించి, 

వారిని సంపూర్ణ వ్య కృులుగా, బాధ్యతాయుత పౌరులుగా రూపొం 

దించడానికి దోహదం చేస్తుంది. వ్య కులు పరిశుద్ధమైన జీవనాన్ని 
గడపడానికి కిక్షణకూడా కుటుంబంలోనే లభి స్తుంది, న్య కుల ర్రవర ననూ 

“జీవితాన్ని నియబద్దంగా చే స్తుంది, కాబటి కుటుంబం ఒక సామాజిక 

నియం[తణా సాధనంగా కూడా పరిగణించబడింది, పీల్హ ల సాంమేకరణం 

కుటుంబంలో [పపథమంగా జరుగుతుంది. 

కుబుంబ సభ్యులు విచ్చిన్నమెన మనస్తత్వాలతో ఉన్నప్పటికీ 
వారిలో కొంత ఏక త్వంకూడా ఉంటుంది. భార్యాభరృలు అనునాగ 

పూరితమైన సంబంధాలతో ఉంటారు. కానీ వారిమధ్య త్మీవతరమయిన 
భదాభి|పాయాలు ఏర్పడితే ఈ ఏకత చెడుతుంది. దానివల్ల వారిమధ్య 

వైషమ్యాలు ఏర్పడి అవి తీవమై తే ఎడ బాటుకు, విజడాకులకుకూడా 

దారితీసాయి. కుటుంబ న్యవస్థా నిర్మాణానికి మానసిక, సామాజిక 
కారణాలతో బాటు బ్రతర కారణాలు కూడా దోహదం చేస్తు న్నాయి. 

మనదేశంలో ఏవాహాబంధం అతిపవిత మైనది, శాశతమయినది. 

కుటుంబ _ వ్యవస్థ ను వివాహ వ్యవస్థ సంఠశ్నీ స్తుంది. కుటుంబంలోని 
సభ్యులమధ్య, భార్యాభ ర్న లమధ్య వ్యవస్థిత మైన సంబంధాలను కలిగించే 
కన్ని (పళ "ర్యాలుంటాయి. వాటివల్ల కుటుంబం సంఘటితమాతున్న ది. 
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ఆ (పకార్యా లేవం కే 

1. సమష్టి ఉఊద్దిశాలం 

కుటుంబ వ్యవస్థలో కొన్ని సమష్టై ఉధ్రైశాలుంటాయి. భార్యా 

భ రల మధ్య అనేక వషయాలలో ఏకాభి పాయం. ఇంట్లో శాంతియుత 

వాతావరణం ఏర్పడటానికి ఇవి ఎంతో దోహదంచేసాయి. గృహ 
నిర్వహణ, పిల్లల సెంపకం, విద్యాసౌక ర్యాలు "మొదలై నవిషయాలలో 

భార్యాభర్తలు కలసి సం్యపదించుకోవడం జరుగుతుంది. వాటిని వకాభి 

(పాయంతో అమలుపరునారు. సామరస్యం, సమన్వయం, సహాకార 

భావాలు, భార్యాభ రృలమధ్య ఏర్పడినట్లయితే కుటుంబం వ్యవస్థిత 

మాతుంది. సమష్టి ఉథైశాలుకలిగి వాటి ఆచరణకు కృషి చేసినట్లయితే 
ఇది సఫలమాతుంది. అందువల్లనే శాంతియుత సహజీవనం సాగించ 

డానికి, కుటుంబ ఏకతకు, భార్వాభ రృలిద్దరూ ఒకి సామాజిక, అర్థిక, 

సాంస్కృతిక అంత స్తుకు చెందినచాశరె ఉండాలి. 

2. సావురస్యపూరితపహైన వ్యక్తిత్వాలు 

కుటుంబంలో త్రీ పురుషు లిద్దరిక ఒక (ప్రత్యక వ్య క్రితం 

ఉంటుంది. అయితే వారిద్దరూ ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. 

స్వార్భ పూరితమైన లాభాలు విస్గరించి కుటుంబ సభ్యుల సంతేమం 

దృష్టిలో ఉంచుకొని వారు కొన్ని సర్టువాట్లు చేసుకోవడం అవసరం. - 

ఒకరి వ్య క్షి త్యాన్ని ఇంకొకరు అవగాహన చేసుకొని పరస్పరం గౌరవం 

కలిగి ఉండాలి. నేటి సమాజంలో భార్యాభర్తలు అనేక పాత్రలను 

సమాజ సంవ్నేమం దృఫ్థ్యా నిర్గహాంచ వలసి ఉంది. పురువుడు ఆర్హన 

పరుడుగా ఉండి, వపీల్లల అభివృద్ధి, వారి, విద్యా విషయాలలో శ్రద్ధ 

మాూావుతూ ఉండటం అత్యంత అవసరం. అచే విధంగా పిల్లల పెంపకం 

ఇంటి బాధ్యతలు నిర్వహించే గృహిణిగాను, కుటుంబానికి సహాయంచేసే 

ఆర నాపరురాలుగాను ఉండి స్రీ భిన్న పాత్రలను నిర్వహించవలసి 

ఉంది, 
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3. సమష్టి అభిరుచులు 

కుంబ వ్యవస్థను బలపరచడానికి సమ అఆభినుచులు ఎంతో 

ముఖ్యం. [పాచీన సాంప్రదాయ కుటుంబాలలో భార్యాభర్తలు సమసీ 

అభిరుచులతో ఉండేనారు. వారి దినచర్య లైన పిల్లల చెంపకం, పితృ 

సేవా గృహ నిర్వహణ మొదలై న కార్యక్రమాలలో అభిరుచులు 

చాలా వరకూ ఉమ్మడిగా ఉండేవి, కానీ ఆధునిక సమాజంలో భార్యా 

భర ల అభిరుచులు ఇందుకు భిన్నంగా ఉంటున్నాయి. ఏద్యావంతు లై న 

భార్యాభర్తల అభిరుచులలో కొంత నైహమ్యాలు కొనిపి స్తున్నాయి, 

నేటి సమాజంలో నాగరికత (పబలి వృ తీ వై విధం ఏర్పడటంవల్ల పైపి 

అభిరుచులలోకూణా భిన్నత్వం గోచరి స్తుంది. భార్యాభ ర్వ రల అభిరుచులు 

కుటుంబ వ్యవస్థను సంఘటితం వేసేవిగా ఉండాలి. లేకవోతే వారిమధ్య 

"నె వైపమ్య్యాలు; అభి పాయ భేదాలు ఏర్పడి ఎడబాటు, విడాకులు మొద 

లైన అవ్యవస్థళ ఫోరణులకు దారితీయవచ్చు. చక్కని అభ్యాసాలు 

సుసంఘటెత సేకుస్తాయి. దుర భ్వ్వానాలు విఘుటనకు దారితీసాయి. అందు 

వల్ల భార్వాభ రలిద్దరూ విశీప్ర మైనఅభిరుచులను కో కొవిగిడండడం అవసరం. 

4, ఉవ్ముడి అవసరాలు 

కుటుంబ వ్యవస్థ సభ్యుల యొక్క-, భార్యాభర్త ర లమొక్క్ అవస 

రాలను తీరు స్తుంది, భార్వాభ ర్మ రలు వారి పరస్పర అవసరాలను తీర్పు 

కునేటందుకు కుటుంబ వ్యవస్థ దోహదం చే స్తుంది, య భార్యగా, 

మాతృమరా రి సంపూర్ణ మైన ఆన )దాన్నె కుటుంబ వ్యవస్థలో వొందు 

తుంది. అలాగ వుకుషుడు కూడా. కః ుంబులో సభ్యుల అవసరాలు 

తీర్చడానికి కపి చేసాడు. సాం పదాయకంగా కుటుంబం వృద్దులకు, 

శారీరక, మానసిక వైకల్యం గలవారికి, ఇతర సభ్యులకూ భదత 

రక్షణలను వర్చ్పరచి వారి అవసరాలను తీకుస్తుంటుంది. _ సంపూర్హంగా 

వ్యనస్థితే మై సామరస్యంతోో వలసి శే కుటుంబాలు చాలా అరుదు. తర 

యముగా భార్యాభర్త ర్ల మధ్యగాసనీ, తెదితర సభ్యుల మధ్య గాని కలతలు 
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ఏర్పడి తరువాత సరు బా బాటువల్లి మానూూొలు పరిస్థితి ఏర్పడడం 

జరుగుతుంది. 

పూర్వం మనదేశంలో గల సమృ కుబుంబాలు కుటుంబ 

సభ్యులకు అన్ని విధాలా సాంఘిక భ|దతను కలుగ జెపేది. కుటుంబంలో 

గల వితంతువులు, నిరుద్యోగులు, వృద్దులు, వికలాంగులు మొదలైన 

సభ్యులకు సమస్టై కుటుంబాలు అనేక “విధాలుగా సాంఘిక, ఆధిక, 

నై తిక భద్రతలను కలుగజేసేది. కానీ ఆధునిక యుగంలో పారి. శామికీ 
కరణం, నగరీకరణం మొదలైన వాటి కారణంగా సమ్ కటుంచాలు 

విచ్చిన్నమై వ్యఫ్ట్ర కుటుంబాలు ఏర్పడ్డాయి. దీనివల్ల సమస్టి కుటుంబా 

లచే. సంరవ్నీంపబడు వారందరూ అనాథలుగా మిగిలిపోయినారు. 

అంతేకాక ఈ వ్యమై కుటుంబాలు కూజా తమ యొక్క బాధ్యతల 

నన్నిటిని సంతృ పి కరంగా నెరవేర్చ లేకపోతున్న వి. కనుక పూర్వం 

కుటుంబం చేపటిన బాధ్యతలలో కొన్ని బాధ్యతలు (పభుత్వం, 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు చేపట్టడం జరిగింది. అయినప్పటికి కుటుంబం 

వ్య క్షి; సమాజాల అభివృద్దికి వునాదివంటిది. కనుక కుటుంబాన్ని 

సంర&ష౦చడాసికి క్ న్ని క్రముంబ సంవేమ కార్యక్రమాలను (పభుత్వం 

ఆధునిక కుటంంబం = సవంస్యలు 

ఆధునిక కుటుంబంలో సభ్యులు పురాతన కుటుంబంలోని సభ్యుల 

వలె ఐకమత్యంగా ఉండక భేదాభి|పాయాలను కలిగిడంటున్నారు. ఈ 

జేథాభి| పాయాలు భార్యాభ రృల మధ్యగానీ, తలివం[డులు, పిల్లల 

మధ్య గాని ఏర్పడడంవల్ల కుటుంబాలు అంత పటిష్టంగా ఉండటం లేదు, 

ఇటువంటి భేడాభిపాయాలు పూర్వం సమసీ కుటుంబాలలో కూడా 

ఉన్నప్పటికి సమష్టి కుటుం బె"లనల్ల కుటుంబంలోని పీల్లలు సంరవ్నీంప 

బడేవారు, మత పభావం _పజలవైన ఎక్కు-వగా ఉండడం వలన ఏిడజా 

కులు ఎక్కువగా ఉండేవికావు. ఆధునికయుగంలో రాజకీయ, సాంఘిక 

మార్పులవల్ల ఈ భేడాభి|పాయాలు అధికం కావడం జ్రిగింది. 
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కుటుంబంలో అనేక కారణాలవల్ల సమస్యలు ఉద్భవిస్తాం 

వాటిలో ముఖ్య మైనవి లా 

[| భార్యాభర్త ల వుధ్య అన్యోన్యత లేకపోవడం లేదా భార్యాభ 

లిరువురిలో ఎవరికో ఒకరికి ఉ| చక పూరిత మైన స్వభావం ఉండడం 

2. ఆర్థిక కారణాలు అంకు తక్కు-వ వేతనం, నిరుద్యోగం, అనా! 

గ్వం, [పమాదాలు లేదా అర్జనాపరుడు "లేక పోవడం. 

లి, పిల్లల కారణంగా కలిగిన సమస్యలు ఉదాహరణకు పిల్లలను అ 

చేయడం, చెడు (పవర్షన కలిగి ఉండటం, లేదా అసమయోజనం 

4. భార్వాభర్శ లిరువురూ ఉద్యోగ స్తులె నప్పుడు తమ పిల్లల, 

ఎక్కడో ఎవరివద్దనై నా ఏడచిపెట్టడం. 

ర్ గృహ వసతి నాక ర్యాలు సరిగా లేకపోవడం. 

సాధారణంగా కుటుంబంలో వ్యక్తి కి గత సమస్యలు గాని, కుటుం 

సమస్యలు గానీ కుటుంబంలోగల వివిధ సభ్యులు అర్థిక; సాంఘుక్ష కా 

కాలవల్ల, ఉచేక పూరిత మైన స్వభావంవల్ల ఏర్పడతాయి. కనుక అజ 

వంటి సమస్యాపూరిత కుటుంబాలను మెరుగుపరచవలసిన ఆవశ్యక 

ఎంకి నా ఉన్నది. ఆ కుటుంబాలలోని సభ్యులు తమ సమస్యలకు గ! 

కారణాలను అవగాహన చేసుకొనేలాగ చేయవలసి ఉంది. వారు తవ 

ఉచేకపూరితమైన [పవ ర్శనలను మార్పుకొచేలాగా చేయాలి 

కుటుంబం పదిసరాల పరిస్థితులను, ఆర్ధ స్ట పరిస్థితులను మార్పడంవల్ల 

కూడా కుటుంబ సభ్యులమధ్యగల సత్సంబంధాలను అభివృద్ది పరచణాని. 

అవకాశం ఉంటుంది. 

సుమారు 150 సంవత్సరాల. నుంచి న్యవస్థిత మైన సమ 

కుటుంబాలను విచ్చిన్నం చేయగల బలిష్టమయిన కారణాలు సమాజంలో 

ఉద్భవించాయి. కుటుంబ నిర్మితి, కార్యకలాపాలు, కుటుంబంలో 

సభ్యుల మధ్యగల సంబంధ వాంధవ్యాలు అనెక మార్పులకు గురి 
కావడం జరిగింది. కుటుంబం తాను నిర్వహించే బాధ్యతల నన్ని టిని 
నిర్వహించ లేకపోవడం జరిగింది. కనుక కుటుంబం నిర్భహించ లేని అనేక 
కార్య(క్రమాలను, సముదాయాలు, సంస్థలు కొొనసాగిసు న్నాయి, 
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(పజాస్వామిక జీవితం (పభావం కుటుంబాలవై ఎక్కువగా 

ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. దిని [పభావంవల్ల కుటుంబంలోని సభ్యులు 

కొత్త పాత్రలను పోపించడం మొదలుపెట్టారు. వారు ఎక్కవ 

స్వేచ్చా స్వాతం క్ర్యాలను కోరుకోవడం జరిగింది. కుటుంబ యజమాని 

ఆధిక్యత ఏపాటి విలువ ఉండటంలేదు. పాశ్చాత్య నాగరికత, సాంకేతిక 

విద్యా పభావం (పజలను తవ్వుదోవన నడపడం జరిగింది. ఈ మార్చు 

ఒక్కా పట్టణ (పాంతాలలోనే కాక [గామాణ (పాంతాలలో కూడూ 

వచ్చింది. 

గత 150 సంవత్సరాలుగా మన చేశంలో త్రీ |ప్రతిప త్తిలో 

కరూడా మార్చు నచ్చింది. స్ర్రేలుకూడా ఆధునిక యుగంలో ఉద్యో 

గాలు సంపాదించుకుని, ఉదో్టోోకత్యా కంటుంచాలను వదలి దూర 

(పాంతాళ్లో తను విధి నిర్వహించడం జనుగుతుంది, దీనివలన కూడా 

ఆధునిక కుబంచొలలతో అనేక మార్పులు రావడం జరిగింది, 

కుటుంబంలో త్ర ఉద్యోగ రీత్యా బయటికి వెళ్ళడంవల్ల కుటుంబంలో 

పీల్లల పెంపకంలో మార్చువచ్చింది. ఈనాటి బాలలే శేపటి పౌరులు 

అనే నానుడి (పకారం ఈనాటి బాలలు వుంచి పొరులుగా అభివృద్ది 

శాండాలం చే కుటుంబానికి ఇతర సహాయక సంస్థల అవశ్యకత ఎంజేనా 

ఉంది. విద్య ఆరోగ్యం, ఆహారం, ఉద్యోగం, వినోదం మొదలైన 

కార్యక్రమాలు బక్కు-వగా సమాజం నిర్యహాంచ వలసిన బాధ్యత లుగాసని 

కుటుంబం నిర్భహాంచేవి కావు. కనుక ఈవిధమైన కార్యక్రమాల 

బాధ్యత కుబుం'బిల కన్నా సమాజం చేపట్టిన శ్లుతె (ప్రజలకు ఎంతైనా 

| శేయస్క-రంగా ఉంటుంది. 

కుటుంబ అవ్యవస్థత 

బాహ్యాస్థితివల్ల గానీ, ఆంతేరంగికమెన  ఒ తిడులవల్ల గానీ, 
కా హ్ అహ అజాత 

భఛాహ్యాభ ర్హల మధ్యగల శాశ్వత సామాజిక సంబంధాలు పూర్తిగా 

శెగిపోయినా లేదా బలహీనమైనా కుటుంబంలో అవ్యవస్థత ఏర్పడు 

తుంది, ఈ అవ్యవస్థ తా (షక్రియ తీ వంగా గాస్, తక్కువ స్థాయిల్లో 
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గాని ఉండవచ్చు. కుటుంబంలో అవ్యవస్థిత పరిసిలి ఏర్పడినపుడు 

సభ్యులలో మానసిక శాంతి లోపించి భార్యాభర్తల మధ్యగల సత్పం, 

బంధాలు సన్నగిల్లి గృహ జీవితంలో అశాంతి ఏర్పడుతుంది. కుటుంబ. 

సభ్యుల మధ్య సంబంధాలు విచ్చిన్నం చెందినపుడు కుటుంబంలో 

అవ్యవస్థత ఏర్పడుతుంది. కుటుంబంలో సభ్యులమధ్య సర్పువాటు లేక 

పోయిననుడుగాసీ, వివాహ సంబంధం పూర్తిగా అెగిపోయినవుడుగావి, | 
ఎడ బాటు, విజాకులు జరిగినవుడుగాన్కీ కుటుంబంలో అన్యవస్థ త్ర పరిస్టితి. 

ఏర్పడుతుంది. సమాజంలో కుటుంబం కీలక ముయినది కావడంవల్ల, 

కుటుంబ అవ్యవస్థత మూలంగా సమాజంలో తీవ పరిణామాలు . 

ఏర్పడ తాయి. 

అల / 
| 

/. 
1 

కుటుంబ సభ్యులు సమాజంలో ఇతర సంస్థలతో అనేక సంబం. 

ధాలు కలిగి ఉంటారు. అంతేకాక సభ్యులు సనూజంలో విభిన్న పాత 
లను సిర్వహాస్తూ ఉంటారు. సమాజం నిత్యనూతన వైతన్య (సవంతి.. 

(పతి జీవిత రంగంలో అనునిత్యం పరివ ర్శన జరుగుతూ నే ఉంటుంది. ఈ 
పొవర్తనవలన కుటుంబంకూడా మార్పు చెందుతుంది. కొ త్త మార్పుల 
వల్ల, ఒ తేడులవల్ల సంస్థలు, సంఘాలు త్మీవంగా మార్పు చెంది కొత్త 

రకం వాత్రలను సృష్టించడం జరిగింది. సాం శేతిక అభివృద్ది చెందడంవల్ల , 
రవాణా సాక ర్యాల అభివృద్ధివల్ల ఈ మార్పులు వచ్చాయి, అంతేకాక" 
తీ వమయిన పారి శామికీకరణం, నగరీకరణం వలన విశజసినంగా ఆన 

రి స్తున్న కుటుంబ జీవన నమూనాలను విచ్చిన్నం చేయడానికి దోహదం 
చేశాయి. సామాజిక, అర్థిక, రాజకీయ, మనో నై జ్ఞానిక, తాత్విక 
నె తిక కారణాలు సంక్తీ ప్ర మైన అంతః సంబంధాలతో కూడి ఉండటం 
వల్ల అవి మార్పు లక లోనై క్ త్త విలువలు, అభిరుచులు, (ప్రమా 
డాలు ఉత్పన్న మెనాయి, అందువల్ల కుటుంబ వ్యవస్థలో తీవమైన 
మూర్పులు వచ్చాయి, 

కుటుంబ అవ్యవస్థత = రారణాలు 
(1) పారి శామిక్ష విష వానికి పూర్వం కుటుంబం స్వయం సమృద్ది 

గల వ్యవస్థ, దెనంగిన ఉపయోగానికి కావలపీన వ స్తువులను కుటుంబ 
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వ్యవస్థ సలోశచే ఉత్ప తి చేసేవారు, కనుక కుబుంబం ఆర్థికంగా స్వయం 

సమృద్దితో విలసి'ల్లేది. కాసీ పారిశామిక విప్పవ ప్రభావంవల్ల పట్టణా 

అలో "గాక పరిశ్రమలు అభివృద్ధి చెందాయి. పురుషులతోపాటు క్షీ సె లకు 

కూడా ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడం జరిగింది. అందువల్ల పురుషులు, 

పులు కూడా [(గామాణ (పాంతాలనుంచి పార్మిశామిక (పాంతాలకు 

ఉద్యోగరీత్యా తరలి రావడం జరిగింది. శ్రీలు కూడా వురువులతో 

బాటు ఉద్యోగాలలో నియమింపబడడంవల్ల పురుషులలో కొంతవరకు 

నిరుద్యోగ సమస్య ఏర్పడింది. కుటుంబ జీవనం ఆర్భిక కారణాలమోాద 

ఆధారపడి ఉండడంవల్ల ఈ మార్పులు వ్యకి 'డెనందిన జీవితంపై 

పభావాన్ని 'మాపాయి., అందువల్ల కుటుంబ వ్యవస్థ మార్పు లకు 

లోనయింది, 

(2) పారి శామిక రంగం వి స్ఫృతం చెందడంవల్ల వేతనాలు 

చెరుగుతున్నాయి, దానివల్ల సంపద పెరుగుతున్నది. కుటుంబ జీవన 

(ప్రమాణస్థాయిలో మార్చువ స్తున్నది. ఆధునిక యుగంలో సౌకర్యవంత 

మైన విలాస జీవితంపై మోజు వెరగడంవల్ల కోరికలు కూడా పెరుగు 

తున్నాయి. కుటుంబ రాబడి చెరిగినప్ప టికీ అది వారి పలాన జీవితాలే 

సరిపోవడంలేదు. అందువల్ల కుటుంబ సభ్యులలోను, భార్యాభ రృలమధ్య 

నిరాశ నిస్పృహలు పెరుగుతున్నాయి. సామాజిక అంతస్థును ఉన్నతంగా 

భావించడంవల్త కుటుంబాన్ని పరిమితం చే స్తున్నారు, అందువల్ల 

కుటుంబ పువూణంలో మార్పు వ స్తున్నది. 

(శ) మన ెశంలో (ప్రజాస్వామ్య విలువలు అంతరించడంవల్ల, 

(య్ ఏద్య అభివృద్ది చెందడంవల్ల శ్రీలకు అనేక నూతన ఉద్యోగావకా 

శాలు కల్పించడం జరిగింది. అందువల్ల శ్రీలు శీవలం నృహనిర్వహళ 

కాకుంజా ఉద్యోగాలు కూడా స్వకరించడంవల్ల కుటుంబ ఆర్థిక (పకా 

ర్యాలలో మార్పు వచ్చింది. దీనివల్ల కుటుంబ నిర్మితి, ప్రకార్యాలలో 

మార్చు కలుగుతున్నది. 

(4) అ నేక పర్మిశవులలో నియమితులవుతున్న లు “శీ వలం 

ఆర్థిక కారణాలవల్ల మాత మే ఉద్యోగం వేయవలసి వ స్తున్నది. వారు 
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ఉద్యోగం తప్పనిసరై. చే సున్నారు. శ్రీలు ౨క్కు-వ కాలం కర్మాగారా 

లలో గడపవలసి వ్ స్తున్నది. వారు కర్మాగారాలలో ఉన్న సమయంలో 

పిల అను. ఇంట్లో ఉంచడంవల్ల ఆ పల లు ఆప్యాయతకు, అనురాగానిక్ 

వాత్సల్యానికీ దూరమయి [కమశితుణ లేక బాలనేర సులుగా కూడా 

మూరే అవకాశం ఉన్నది. తలిదండుల |చేమాభిమానాలు దూరం 

కావడంవల్ల పసివారి హృదయాలలో తల్లి ,దం[డులు తమను విస్మరించి 

నట్లు భావించడంవల్ల మానసికంగా బాధపడి అ నేక ఇతేర సమస్యలకు 

దారితీయడం జపగుతోంది. పర్య వేకుణ, నసంరకణ సరిగాలేని పేదవారి 

పీల లు బాలనేరాలకు లోనుకావడంవంటి కారణాలవల కూడా కుటుంబ 

వ్యవస్థలో వమూర్పులు వ స్తున్నాయి. || 

(౨) ప్ర ఊన్నత విద్య అధికంగా అభివృద్ధి చెందడం వల్ల 

కుటుంబ వ్యవస్థ మార్చు లకు లోనవుతుంది, భర తో సరిసమానంగా 

విద్యావంతురా లై న శ్రీ కుటుంబ వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన నిర్ణ 
యాలు తీసుకోవడంలో [పముఖప్మాత నహా స సంది, విద్యవల్ల, అంత స్తు 

వల్ల వర్పడిన (స్తై నై పా[తలో మార్చులవల్ద కుటుంబ వ్యవస్థలో మార్చు 

వ స్తుంది. శ్ర్రలు తమకం కు తక్కువ విద్యావంతులై నో వురుషులను 

వివాహూమాడటాసికి అంగీకరించరు. ఒకవేళ అంగీకరించి వివాహమాడి నా 
వారిమధ్య ల్మీవ అసమయోజనం ఏర్పడి వారు అశాంతికి తోనుకా 
బ్ విద్యావతి అయిన అ పీల్ల లను కనడం, వెంచటం మొదల. న 

టికం కు వ్య క్రి త్వానికి .అధిక పాధాన్యతనీయవచ్చు. వీరు విద్యా 
వంతులు కావడంవల్ల కుటుంబ సియంతణా నాధనాలను అవగాహాన 

చేసుకుని ఆచరిసారు. అందువల్ల కుటుంబ పరిమాళంంలో మార్పులు 

వసాయి. సమాజంలో సాధ్య తాయుత మైన మహిళగా, ఆదర్శ 
మూరిగా ఈమె భిన్న పా[త్రలను నిర్భహాంచడంవల్ల కుటుంబ వ్యవస్థలో 
మార్పులు ఏర్పడతాయి. 

(6) నగరీక రణంవల్ల సొంప్రదాయిక ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్చి 
న్నంచెంది ఆధునికంగా చిన్న కుటుంబాలు రూపె ౦దుతున్నాయి. 
సనాం[పదాయక కుం బాలు వ్యవసాయంమోద ఆధార పడ్డాయి, అందు 
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వల్లనే గామోణ |పాంతాలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఉమ్మడి కుటుం 

బంలో సభ్యులందరికి భద తారకుణలుండేవి. అర్జిక వనరులను అందరూ 
సమానంగా అనుభవించేవారు. వ్యవసాయ రంగంలో అందరూ సమా 

నంగా అనుభవించేవారు. వ్యవసాయ రంగంతో అందరూ సమమ్టిగా: 

పనిచేసేవారు. కానీ నేడు నాగరికతా (పభావంవల్ల, రవాణా సౌక 

ర్యాలు, విద్యా సౌకర్యాలు అభివృద్ది చెందడంవల్ల, పరి|శమలు అధి 

వృద్ది చెందడంవల్న [పజలు (గామోణ [పాంతాల నుంచి పట్టణ (వాంతా 

లకు. తరలిపోతున్నారు. అందువల్ల పట్టణాలలో జన సమ్మృర్థ మేర్చడి 

వసతి సౌకర్యాలు కస్టహౌాతున్నాయి. అంతేకాక వురువులు కుటుంబా 
లను నిడచి దూరంగా నివసించడం వల్లకూడా కుటుంబ వ్యవస్థలో 

అనక మార్పులు న స్తున్నాయి. 

(() సామాజిక నియంతణా సాధనాల న మతం, సారపదాయిక 

విలువలు మొదలై నవాటి (పభావం కుటుంబం వై సన్నగిల్లుతుంది, ఏనా 

హోన్ని నేడు సామాజిక ఒప్పందంగా భావి స్తున్నారు. కానీ పవ్మిత 

బంధంగా భావించడం లేదు. దీనివల్ల నే విడాకులు, ఎడ వాటు మొద 

లైన సమస్యలు ఉత్స న్న పకాతున్నాయి. సాం|పదాయిక కుటుంబం 

అనేక (పకార్యాలను నిర్వహిం చేది. కాని నేడు అధునాతన సమాజంలో 

ఈ (పకార్యాలలో చాలావరకు మాస్పులు ఏర్ప జ్లాయి. ఆర్థిక, భ|ధత, 

మత, విద్య (పకాశ్యాలను విపధ సమూహాలు, పభుత్వం, సేవాసంస్థలు 

నిర్భహా స్తున్నాయి. న విక, అనురాగ ప్రకౌర్యాలను పూత మే కుటుంబ 

వ్యవస్థ నిర్వహ స్తున్నది. జే విక (పకోర్యంవల్ల సమాజంలో కుటుంచా 

నికి స్థిరత్య మేర్పడుతున్న ది. వివాహంవల్ల స్థిరత్వం సిద్ది స్తుంది. వీటివల్ల 

భార్యాభ రృాలమధ్య అన్యోన్య అనురాగం వర్పడుతుంది. పిల్లలు భవి 

ష్య త్లులో బాధ్య తాయుతే పౌరులుగా మెలగడాసికి కావలసిన అను 

రాగం, ఆప్యాయ కొ తేల్చి దెం[డుల శిక్షణలో లభిసాయి. కుటుంబ వ్యవ 

స్థా ఏర్పడిన మారులు త్మీవతర మైతే కుటుంబం అవ్యవస్థకు దారి 

తీయవచ్చు. ఆధునిక కులం బాలలో భార్యాభ ర్హలు అన్యోన్యంగా 

ఉండి సర్టుబొటు వేసుకోవాలి. అట్లాంటి సస్తుబాటు లేకపో తే నారిమధ్య 



76 భారత దేశంలో సంఘసంవేమ సేవలు 

ఛేడాలు ఏర్పడి వెపమ్యూలకు డారితీయడంవల్ల కుటుంబంలో అవ్యవ 

స్టే ఏర్పడుతుంది. ఇవి ఎడబాటు, విడాకులు, పిత్యాగం మొదలై న 

రూపాలలో కనపడవచ్చు. 

కుటుంబ అవ్యవస్థత = నివారణోపాయాలు 
పురు ములకు, త్రీలకు పీల్లల పెంపకాన్ని గురించి, కుటుంబ జీవి 

తాన్ని గురించి ఇతోధికంగా శితణా తరగతులు ఏర్పాటు చేయాలి. 

వ్మతికలలో, ఊఉ పనా న్యాసాలలో, "ేడియాలలో ఏటి గురించి విసృతంగా 

(పచారం చేయాలి. కుటుంబ సభ్యు లమధ్య చమూాం తీక మైన జీవనంకాక 

అనురాగ |[సవంతివలే ఉండే జీవితాన్ని కల్పించడానికి |పయల్నించాలి, 

వివాహం, కుటుంబ సంతేమం మొదలైన కార్యక్రమాలను గురించి 

సలహో సంఘాలను ఏర్పరచాలి. వివిధ సభ్యులకు వివాహోవశాఖాలను 

కల్పించడానికి ఇవి దోహదం చేసాయి. కుటుంబ సంవ్నేమ కార్యక్రమా 

లకు అధిక (పాధాన్యత కల్పించాలి. నికు సంరతణా సలహా సంఘాలు 

విసృతంగా ఏర్పాటుచేసి పిల్లల |పవ ర్హన. అలవాట్లు, చెంపకం "మొద 

లన విషయాలలో తల్లులకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. దీనివల్ల పిల్లలు సక్రమ 

మెన శికుణ పొంది భవిష్య త్తులో బాధ్య తాయుత వొరులుగా మెలగు 

తారు. లేక పౌ'తే వారు సామాజిక్ సమస్యలకు లోనయ్యి అవ కాశ 
ముంటుంది. 

భార్యాభ ర్హలకు వి సృృతమైన కుటుంబ నియం[తణ గురించి విశ 

డికరించాలి. కుటుంబ నియంత్రణ శాంతియుతే మైన సహజీవనాన్ని, అను 

రాగ పూరితమైన జీవనాన్ని గడపటానికి కావలసిన నై ఖరిని దృకుథా 

లను, విజ్ఞానాన్ని సమకూర్చగలి?౫ సాధనంగా ఉపయోగపడాలి. 

కుటుంబ పరిమాణాన్ని తగ్గించడ మేకాక కుటుంబ వ్యవస్థలను సుస్థిరంగా 

ఉంచడానికి జీవితం ఆనందభరితం కావడానికి కావలసిన విధంగా అభి 

రుచులను, ఆస క్తులను ములచుకోవడానికి దోహదం చేసే కార్య కమాన్ని 

విస్తృత పరిధిలో కుటుంబ నియంతేణగా భావించవచ్చు. 'మొ_త్తంమాద 

కుటుంబం స్వర్ణతుల్యంగాను, కుటుంబ. సభ్యులకు సుఖ శాంతులనిచ్చి 

మానసిక వికాసొన్ని కలిగించేదిగాను, తీర్చిదిదేదిగాను ఉండాలి. 
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కంటుంబ సంక్షైవు సేవలు 
కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సత్సంబంధాలను అభివృద్ది పరచశానికి 

సాంహిక సంషేవు కార్యక ర్వ వ వ్యక్త కి సేవా పద్దతిలో ముంచే ప పరిజ్ఞానాన్ని 

కలిగి ఉండాలి. అంతేకాక తత్వశాస్రు నుం, మనోవిజ్ఞాన శా నం మొద 

ల న వాటిలో కోరాడాా పరిజ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నట్లయితే అతడు కుటుంబ 

సమస్యలను 7 బాగా గురించి చాటి పరిష్క-రణకు మార్షం చూపగలడు, 

కేవలం సంఘ సంకేమ కృషి యెకాక మిగిలిన వృత తరంగాలు కూడా 

అంశే మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞుడు, వైద్యుడు, మతబోధకుడు, నర్సులు 

కూడా ఈ సమస్యలను పరిష్కు-రించగ లగు, అయి తే వ్యక్ కి సేవా పద్ధతే 

కుటుంబ సమస్యలను తీర్చడంలో అన్ని వృ తులకంశు అత్యధిక మైన 

(వముఖి స్థానాన్ని ఆ[కమించుకున్న దని చెప్పవచ్చు. 

పోతా తం దేశాలలో |పభుత సంస్థలు, ని వేటు సంస్తలు 

కుటుంబ సంటేవు = "సేవలను ల సేవే న. తల్లులకు 

(వభుత్వం సహాయాన్ని చేయడానికి ఈ (పభుత్వ సంస్థలలోగల కుటుంబ 

నంకేము సేవా పద్దతి తోడ్పడుతుంది, కాసి చేటు కుటుంబ సేవా 

సంస్థలు కుటుంబ సభ్యుల ఉ బేకపూరిత కారణాలవల్ల ఏర్పడిన అసమ 

యోజనాన్ని తొలగించడానికి, వ్యక్తి క్రి గత సమస్యలను ప పరిహ్క-రించడానికి 

కృపి చే స్తుంది, ఆరోగ్యకరమైన, ఆనందదాయకమైన కుటుంబ పరి రిస్థి 

తులలో ఒడుదుడుకులు కలిగి కుటుంబంలో ఆరోగ్య, ఏద్య మొదలై న 

సమస్యలవల్ల ం సర్దుబాటు చేసుకోలేక పోవడం మొదలై న సమస్యలు 

ఉత్పన్న మెనప్పుడు ఆ కుటుంబచాలనుంచి అటువంటి సమస్యలను శీ తొల 

గించడానికి కుటుంబ సేవా పద్దతి ద్యారా సహాయం అండాలి. ఈ 

సహాయం కుటుంబ అర్జిక బడ్జెట్ గురించి సలహా నివ్వడం, కుటుంబాన్ని 

నిర్వహించడం, ఉదోగావకాళాల విషయమై సలహోలనివ్యడం ముద 

లన కార్యక్రమాలను కలిగి ఉంటుంది, నూతన యువదంపతులుగానీ, 

వారి తలిదం[డులుగాని కుటుంబ సేవా కార్యక రృ వద్దకు వచ్చి సంప్ర 

దించినట్లయిే అతడు నై వాహిక సమస్యలను కూడా పరిష్క-రిస్తాడు, 

ఈ సేవా కార్యక్రమం వె వాహిక జీవిత ఒడుదుడుకులను పరిష్క_రి 
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స్తుంది. దీసీకై కుటుంబ సంకము కార్యక ర్త దంపతులకు పరస్పర 
గాహన పొందటానికి, సంత్భ ప్పి వీ చెందటానికి సహాయం చేస్తాడు. మూ 

కాక తల్లి దండ్రులకు, పిల్లలకు మధ్య అసమయోజనం ఏర్పడితే. 
మధ్య స్వబాటును కలుగజేసి సమస్యలను పిష్క-రిస్తాడు. ఈ మె)" 

రంగాలు ఆర్షిక్ సహాయానికిగానీ, మరియే ఇతర సహోడమానికి? 

(పభుత్వ సంస్థ లవె ఆధారపడి ఉంటాయి. 
uD 

1954 వ సంవత్సరంలో అమెరికాలో గో ఫేమిలీ సర్వీస్ జాణ 

యువన్ ౫ (Family Service Association) 256 సం 

సభ్య తాన్ని పొందిఉన్నది. ఏటిలో ఎక్కువ వై వేటు సంస్థలు. 

ఎక్కువ పట్టణ (పాంతాలలో ఆన్న యి. కుటుంబ సెవాసంస్థల సిబ్బ్సు 

ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి. 

పణ 
థి 

1) ఎక్టిక్యూటిన్ డై డర 5 (Excutive Director), 

2) ఒకనుగాని తదా అ అంతకం కే ఎక్కు వగాని పర్య వేతీకలు - 

వ, కుటుంబ సేనా కార్యక రృ రలు, 

ఈ సంస్థలకు న్య క్షు కులు స్వచ్చందంగా తమంతట తాముగా 

వేదా మరియే ఇతర సంస్థృల సలహావల్ల గాన్ చేరుతారు. ఈ కుటుం 

సేవా స సంస్థ లలో అధిక సంఖ్యాక సంస్థలు తమ సేవాగ్థలకు ఉచితంగా ' 

చెవచేస్తాను, ఇ్రియువంటో సంస్థలు ఎక్కు-వగా (వజల ఏరాళాొలమోాః 

నడపడం జరుగుతుంది. మరికొన్ని కుటుంబ సేవా సంస్థలు తత 

నేవాట్ధలనుంచి వారి ఆర్థిక సోముత [(పకారం ఫేజులను సేకరిసారూ 
వెద్ద 'వెద్ద నగరాలలో కొందరు సాంఘీక సంగమ కార్యక ర్వ అం 

“పెర్సనల్ రిలేషన్స్ కౌన్సిల్” (Personal Relations Council 
అనే చేకుతో ఎటువంటి సంస్థలత్ నూ సంబంధం బేకుడా తమంత ఉ 

తాము వ్య కిగతంగా కుటుంబ సేవ చేస్తున్నారు. ఇటువంటి కుటుం 

సేవా సంస్థ లే "కాక (పత్యేక కుటుంబ సేవా సంస్ధలు కూడా కొన్ని 

ఉన్నాయి. ప్రమ సెవార్టుల పత్యేక సమస్యలను దృఫ్టిభో వెట్టుకును 

వారి (ప్రత్యేక అ అవసరాలను తీర్చడానికి కృపి చేనాయి. ఉదాపారణకద 
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సాంఘిక సహాయం, సాంఘీక ఇమా మొదలైనవి వృద్ధులకు ఆర్థిక 

సహాయాన్ని మాత్రమే చేస్తాయి. కాని ఈ వృద్ధులలో చాలామంది 

అంటువ్యాధులతో బాధపడేవారు. వృద్ధి"ప్యంవల్ల చర్బ్చల్యం చెందిన 

చారు, చారు ఉపయోగంలవేని వారమనే భావనవలన విచారం, ఒంటరి 

తనం. నిరాశా నిస్పృహలు మొదలైన అనేక సమస్యలత్ ఉంటారు, 
వృద్ధాప్యంలో వ్యకి కి తన పనులను తాను చేసుకునే శ క్తి కోల్పోయి 

నపుడు తిన కుటుంబ సభ్యులు కూడా అతని సంరతణా బాధ్యతను 

వహించరు. అటువంటి సమయంలో ఆ వ్య కిని సంరశీంచే పరిసరాల 

అవశ్యకత ఎంజే నౌ నా ఉంది. కుటుంబ సంష్నేమ సంస్థలు ఇటువంటి వారికి 

(పత్యేక వసతి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటుచేసి వాటిలో వంటగదులు, 

లాం|డీలు, నివసించే గదులు, [గంఛాలయూలు, సంగీతం గదులు మొద 

ల్రైనవి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది, ఈ (ప తేక సంస్థలు వైద్య, 

నర్సింగ్ పర్యవేకుణ, ప్రత్యెక వినోద. కేర్యదాలను కూడా వర్చాటు 

చేయడం జరుగుతున్నది. 

భారతదేశంలో కంటంంబ సంకై వు సేవలు 
సనాతన లేదా నురాతన సాం పదాయ కుటుంబాలు, జాతివ్యవస్థ 

బ్ గల సౌహోర్హతవల్ల కుంబ సమస్యలను పరిష్క-రించడానికి ఇతరుల 

సలహా సంపదింవులు తీసుకోవలసిన అవసరంవ స్వే వారు తమ న్నేహిశు 

లను గానీ, లేదా సమాజంలోగల చెద్దమనుషులనుగాని సం|పదించేవారు. 

ఆధునిక యుగంలో సమష్టి క”%ుం చొలు విచ్చిన్నమవడంవల్ల కుఓుంా 

లలో అశాండి అలజడులు అభివృద్ది పెంచాయి. కనుక కముంబ సము 

స్వలు పూర్వ పద్ధతులలో పరిష్క_రించబడటం లేదు. ఈ సమస్యలు పరి 

ష్క-రించడానికి కుటుంబ సేవా సంసలు అవశ్యకత ఎం నా ఉంది, 

కాసీ మన బేశంలో ఈ కుుంబ సేవా సంస్థల సంఖ్య చాలా తక్కువగా 

ఉన్నది. 

1919 వ సంవత్సరంలో బొంచాయిలో గల “పార్ళీ ఛారిటీ 

ఆర్షనై జేపన్ సొసైటీ” (Parsee Charity Organisation 

Society) సాంఘిక సంస్థలలో సాంఘిక సండేమ కార్యక ర్శ లను 
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"మొట్ట మొదటినారిగా నియమించింది. ఆరంభంలో ఈ సంస్థ ముఖ్యో: 

జకం పార్శీ దానధర్మాలను సమన్వ్యయపరచడం. కాసి 1946 వ 

సంవత్సరంలో ఈ సంస్థ వ్యక్తే సేనా పద్దతిని ఆచరించడం జరిగింది, 

వ్యక్తినే సేవా పద్ధతిలో క్షణ వొందిన సిబ్బందిని నియమించింది. ఈ 

సంవేమ శార్యేక రృ లు వ్యక్తుల యొక్క అర్థిక పరిస్థితిని కనుగొని 
వారికి ఎంతవరకూ అక్భిక స సహాయం కావాలో కనుగొనడానికి పికి 

ఉపయోగించడం జరిగింది. |కైమక్రమంగా ఈ వ్యవస్థ వారీ కుటుంబాల 

సమస్యలను శొప్రేయ పద్దతిలో వ్ల కి సేవా పదతిని ఉపయోగించి షి 

పరే చడం మల విట్టారు. లం గ 

భారత దేశంలో మొట్టమొదట కుటుంబ సంమేము సంస బొంజా 

యిలలో 1950 వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది, ఈ ప ఆర్థిక 

సహాయం అనేక వ్యవస్థల ద్యారా లభించింది. విటిలో ముఖ్యమైనది 

ఎన్. డి. వాడియా డూరేటీక్, అమెరికన్ ఉమన్స్ క్లబ్, సర్ దొళా్లీ 

కాటా (టన్: ఇండియన్ , కాన్ఫరన్స్ ఆఫ్ సోవల్ వర్, కొంతమంది 

ధనికులు ఇచ్చిన బహుమానాలు మొదలై నవి. బొంబాయిలో గల 

“౭ాంచ్రాయి మాతా శిశు సంవేవు సంఫఘుంి, ఈ కుటుంబ సం తేమ 

సంస్థ తన కార్యాలయాన్ని నడుపుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చింది. ఆరంభ 

దశలో ఈ సంస్థ ఒక సుశిక్నీతుడై న సంశ్నేమ కార్యక రృను నియమించి 
అతని ద్యారా అన్ని సమస్యాపూరిత కుటుంబాలకు సహాయం అంద చేసే 

లాగ ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంస్థ జాతిమత చేదాలులేక అందరినీ సరి 

సమానంగా పరిగణించడం జరిగింది. 

(పభుత్వ నె ద్యాలయాలు, శాలల న్యాయస్థానాలు, నికు 

మూార్ల దర్శక శకేండాలు మొదలెన తేదితర సంజేము సంస్థలనుంచి 

ఈ కుటుంబ సంషేవు సంస్థకు సెవాక్టులను రిఫర్ చేయుట కూడా జరుగు 

తున్నది. వైవాహిక జీవితంలో ఒడుదుడుకులు, వ్య క్షైగత సమస్యలు, 

అనారోగ్యం, నిరుద్యోగం, బాలనేరం మొదల న సమస్యా పూరిత 

వ్య కులు తమ సమస్యలు పరిష్క_రించుకొనడానికి ఈ సంసను చేరడం 

జరుగుతున్నది. సేనార్థుల సంఖ్య పెరగడంతో. సంతేమ కార్యకర్తల 
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సంఖ్య కూడా పెరగడం జరిగింది. ఒక్క- సంతేమ కార్యక రృ కృషి.వల్ల 
సేవాస్థల సమస్యలు పరిప్కూ- రవమువడం అనాధ్యం. అతనికి వె వైద్యులు, 

న్యాయవాదులు, మనో చెష స్పష్ట శాస్త్రజ్ఞులు, విద్యావంతులు, మత 

గురువులు మొదలైన వారందరి సహాకారం కావాలి. ఈమె చెప్పిన 

వారందరి సహాయ సహకారాలు తగు స్థాయిలో లభించనశ్తైతే 

సంతేవు కార్యక వ ఎంత సుశివ్లీతునై నప్పటికీ అతడు నిస్పహాయుడే 

ఫోతాడు. కొంతమంది సెవాష్ట్రలు తేమ అమాయకతవల్ల, నిరశురాస్యత 

వల్ల, సంస్థ పుధిని, ఆ సంస్థ చేస్తున్న సహాయాన్ని గుర్తించలేరు. 

ఉదాహరణకు కొంతమండి సెవార్థులకు ఆర్థిక సహాయం అవసరం 

ఉంటుంది. కాని ఈ సంస సేవార్టికి ఆర్థిక సహాయం చేయ లేదు. కనుక 

ఈ సం సేవా కి అకక సహాయం చేయగలిగే సంస్థలకు రిఫర్ చేయడం (లి 

జరుగుతుంది. అబువంటి సమయంలో సెవాక్టిసంస్థ పరిధులను (గహాంచ 

లేక ఆ సంస్థ తేన సమస్యను తీర్చ లేకపోవడంవల్ల వేరొక సంస్థకు 

పంపుతున్న దే దురభి పాయంతో ఆ సంస్థను తూలనాడటం జరుగు 

తున్నది. ఈవిధంగా సంస్థృలు సమాజంలో వాటి వేరు (ప్రతిష్టలను 

కోల్పోవడం కూడా జరుగుతున్నది. 

(ప స్తుతం కుంబ సంశమేవు సంస్థ బొంచాయిలో జెలిసిల్ 

రొజులో 10 బి. డి. డీ. ఛాన్స్ నద్ర ఉన్నది. ఈ సంస్థ పంకం" సమస్య 

లను పెషప్క-రించడ మేకాకి సంఘ సంకేమ | కపిలో అనేక నిద్యార్దు 

అకు నిషతణను ఇవ్వమని! తత కృసీకి కూడా అవకాశాన్ని కలుగ 

'జ స్తున్నది. బొంబొ యిలలో నేగాకి సల్లలో కూజా ఇటువంటి సంస్థలు 

న్నాయి. కాస్ ఇవి సంవత్సవానికి 5,000 సేవా స్టలకన్నా ఎక్కువ 

మందికి సహాయం చేయ పే పోతున్నది. అధిక సంఖ్యాక కుటుం బా లకు 

ఇటువంటి సంస్థలు న్నాయని కూజా తెలియదు. చేశం ను_తేంమోద 

కుటుంబ సం తేమ సేవలను చేస్తున్న సంస్థ ల సంఖ్య 9 మ్యాతమే. అవి 

ఏవం — 

6) 
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Gs 

వ్ ఎటూ సట్ [ర్ లంగ్ , వీకాల్ వాడి, | కుడియో, భొంచాయి-?, 

2, ఫామిలి వ్రానింగ్ కనింగ్ అండ్ రెసెక్స్సి సెంటడ్, గవర్న మెంట్ 

రక్ -£ 
ఆఫ్ ఇండియా, సర్షార వల్ల భాయి పకుల్ రోడ్, బొంబాయి-శ4, 

బాం బౌాయి-11. 

5 ఫామిలీ లె ఫ్ న్ సి ఫైట్యూూట్ అసోసియెవన్ ఆఫ్ సోవల్ వండ 
ll 

జ్ 

మోరల్ హైజిన్ ఇన్ ఇండియా, 4 వౌన్ న్ ఎ వెన్యూ, న్యూ ి ల్లీ 

6, ఫామిలీ 5 "స్పెలింగ్ బ్యూరో, Rh ప్ల్ప్నూ ఘర్ కమిటి, మహారాఘ్తా 

నోట్ ఉమన్సు కౌన్సిల్, 12 అనిబెసంట్ రోడ్, వర్గీ 

బొంబాయి - 18, 

. ఫామిలీ నెల ఫేర్ ఏజస్సీ, నాగపాద నెబర్ హుడ్ హౌస్, బ కుల్ల 

బొంబాయి - రి. 

8, ఫామిలీ కెన్పిలింగ్ బ్యూరో, ఆసోసియిపన్ ఫర్ మోరల్ అండ్ 

ఖే Ss 

సోషల్ పాజిన్, మహారాష్ట్రా) గై సెక్ బాంబ్, బొంబాయి - క్షే, 

9. ఫామిలీ వ సెంటర్ , 5 కాన్వెంట్ స ట్ ఆఫ్ ఒల్ల్ స 

ఈ వై చెప్పిన కుటుంజ సంవ్నేవు సంస్థలు సొభారణంగా 

సత్సంబంధాలలొ ఒడుదుడుకులు, అసవముయోాజనం మొద లై నసమస్యలు 

పరిష్క_రించుకో డానికి సహాయం చేసాయి. లక సహాయం, వైద్య 

సహాయం మొద న సహోయాలను చేయడమే కాక నాటికి సాధ్యం 

కాని కేసులను పవతర సంస్థ లకు పంపుతారు. ఈ కార్యక నాలు జరప 

జానికీ ఈ సంస్థలు సమాజంలోగల అన్ని వనరులను సాధ్యమయినంత 

వరకు ఉపయోగించుకొంటాయి, పట్టణ (పాంతాలలో | కుటుంబ 

సమస్యలు అ నెక కారణాలవల్ల ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. వాటిలో 

ముఖ్య మైనపి--- 



ప్ర 

కుటుంబం, శ్ర విన సం తమ డవలు న్ uD 

1, వాటి చాలని గృహవసతి చాక ర్వాలు, 

న్ ఇ వ వ్ 0 9, ఉవొ సగం చేస్తున్న పంకం టబ చ్రులు, 

వి వివాహాలు ఆలస్యంగా డార న్న డం, 

త్ర పురుషుల. సరసమూాన మైన (పతిప త్రికోసం కృప చేయడం, 

ధ్. కుటుంబ సభ్యుల బాధ్యతలలో మాకు, 

© 

'బాలలో ఉత్పన్న వశాతున్నాయి. మన చేశ పరిస్థితులను పినీలించినఓ 
- 5) గాం 

పటణా లలో కుటుంబ సమస్యలు ఎక్కు-వగా మధ్యతరగతి కుటుం 

లయితే (వస్తుతేం గల కుకూ౦బ సంషెవు సంస్థలు సరిపోవు, పారి శామికి 

కరణ, నగరీకెరణా, విద్యాభినృద్ది మొదలైన కారణాలవల్ల వున బేశంలో 

కుంచెలు అనక, సాంఘుకే, మానసిక నిర్మెతిలో చాలా మాళ్చులు 

చెందినవి. ఇంప నూ త్వర వతిన శని మార్పులు చెందటానికి అవకాశాలు 

న్నాయి, నేడు 'బెంల దేగొంబో చదరికం, అనారోగ్యం, అమాూాయకత, 

అవిద్య మొదలైన అ నేక సమస్యలున్నాయి. ఇటువంటి సమస్యా పూరిత 

వ్య కులు కుటుంబ సండేమ సేవా సం సలకు సహాయూర్ధ మై వసారు. కాని 

; అల్టో ఇచ మ అగ 

ఇవంటి సమస్యలను పకెపహ్క-రించే బె 'ధ్యతే కుటురోబ  సంతేము కార్య 

కరకు ఎంతినూ తం వ 6౮౦చదు. అయినప్పటిక్షీ కుటుంబ సంకేము 

కార్యక ర్న ఆ వ్య కుల సవుస్యలను యధాతధంగా ఎదురొ-చే శక్తి 

సామస్థా లను పొందటానికి సహాయం వేనాడు. అంతేకాక సముదా 

యంలో లభ్య మయ్య వనరులను ఆపయాగించుకుని వారు తమ అవస 

రాలను తీప్పుకోవడాసకీ తేక్ణ సహాయంకూడా చేసాడు. ఆ సెవాష్టల 

అంతక మైన నక్ష సానుర్థస్థంన బయటికి తీసుకొనివచ్చి వారి భావి 

జీవితంలో ఎనురుప “ననొస్యలను శృర్యంగా ఎడుర్కొ- సె శక్తి సావా 

ఫ్టైట్రలను ర్లుగ జేస్తాడు + 

భారత ేఫంలో కుం వాలు సాధారణంగా ఖీ సమస్య, న్ు 

ద్యోగ సమస్య, 'చమేద3క పరిస్థితులు, అనారోగ్యం, నై నె వాహీక, కుటుంబ 

సమస్యలు, మూ కమత అసమ యోజనం, కెవూం సమస్యలు, పిల్ల ల 

చెంపకింలో వచ్చే అనేస సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇటువంటి 
ul 

పిపిధ సమస్యలను మప్కు-రెంచడాసిని కుటుంబ సంకేము సంస్థల సంఖ్య 
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వెరగవలసి ఉంది. కుటుంబ సండే సంస్థలతో పాటు ఉద్యోగ శేందాలు, 

మనో వైజ్ఞానిక శకేందాలు, న్యాయసహాయక కేం దాలు, చాలలా 

న్యాయనస్లానాలు, పాసర్ గృహోలు (Foster Homes), "నె ద్వా 
యి 2 వ | 

లయాలు, మొదలై న సంస్ల లనుకూణా తగుస్థాయిలో ఇెంసాౌం దించాలి. 

ప్రభుత్వ సంస్థ లేకాక మరికొన్ని సై )వేట్ కుటుంబ సంవేమ సంస్థలను 
కూజా స్థసించవలసి ఆంది, ఈ సంస్థలలో ఉచిత సేవ కాక ఆ్యకంగా 

ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవారు ఫీజు చెల్లించి తమ సమస్యలను హెహ్క-కించూ 
కోగలరు. భారతదేశంలో కొంతమంది ఉచిత 'సవలకన్నా డబ్బు 

చెల్లించి పొంచి సేవలకు ఎక్కువ విలువనివ్వడం జపగుతున్న ది. 
అటువంటి సేవాస్థలకు ఈ వై వెట్ సంస్థలు మానసిక సంతృపీని 

కలుగ చేయగలను. 

కంటుంబ జీవిత సంబంధమైన విద్యాబోధనా కార న్రశమాలం 
ఇది అతి సరికొ త్ర కార్య|క్రమం. బ్రది మొట్ట మొదట 1951 వ 

సంవత్సరంలో అమెరికాలో ఆరంభ ముంది. ఈ పద్దతి సాంఘిక్ష వ్యకి 
నేవాపద్ధతివంటిది కాదు. ఇది శేవలం విద్యాబోధనవంటిది మా(త్రమే. 
ఈ కార్యక్రమంలో విద్వ్యాబోధనతో పాటు పయోగాలు కూడా చేసి 
చూపించడం జరుగుతుంది, ఈ కార్య్మకమాలను కుబుంబాలలో౫గల 
అసంత్భ పీ కరమైన సంబంధాలను నిరోధించడానికి ఉ'దైశించి రూపొం 
దించడం జరిగింది. అంతేకాక కుటుంబ జీవితాన్ని సమైక్వపరచి 
అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమాలలో అనేక అంశా 
లున్నాయి. అవి వవంళే లై ంగిక విద్య, వెవావాక జీవితాన్ని గుకంచి 
తెలియజేయడం, తలిదం (కుల బాధ్యతలను తెలియజేయడం 
మొదలై నవి. 

(వె ఫెసర్ ఫెడ్ లాండర్ కుటుంబ జీవిత విద్యా కార్య క్రమాన్ని 
ఈ కిందివిధంగా విశదీకరించాడు. “ఆనునిక యుగంలో కుటుంబ సభు;ల 
మధ్యగల సంబంధ బాంధవ్యాలను బలపర చడానికి కుటుంబాలకు విద్యా 
విధాన కార్యక్రమాలను అభివృద్ధిపరచే ఆవశ్యకత ఎంతెనా ఉంది. ఈ 



కజయం బం, త్రీ విను సంకేమచేవలు రివ్ 

కార్యకమాన్నే కుటు,బ జీవిత విద్యా కార్య[క్రమి” మని తెలియ 

జేశాడు. దీనిని సుశిశ్నీతులై న సాంఘీక సంవేమ కార్యక రృలు కుటుంబ 

సం శమ సంస్థలలో క ెనసాగిసారు, ఈ సంస్థలు నుటుంబాలు సమస్య 

లకు గురికాకుండా సంరక్నీ సాయి. వయోాజన విద్య, తలిదం డులు-ఉపా 

ధ్యాయుల సమితులు, నవదంపతుల నసామూహాక చర్చలు, మదర్ 

గ బ్బులు, చర్చలు మొదలై న వాటిద్యారా ఈ 'కార్యకనుం చెపట్టడం 

జరుగుతుంది. సామూహాక చర్చల ద్యారా (పజలు కుటుంబ సంబంభా 

లను గురెంచి అం చేసుకొనే అవగాశం అభి స్తుంది. వివాహా సహాయక 

సంస్థలు, కుబుంబ నియంత్రణా కేర్యదాలు ఈ కార్యక్రమానికి (పముఖు 

పాత్ర వహి స్తున్నాయి. కనుక ఈ సంస్గ్టలు సుకిక్నీతుతై న సంకేమ ఇ 
సి 

కార్యక రృలను నియమించి వారి ద్వారా కుటుంబ జీవిత విద్యా బోధన 

కార్యక్రమాలను కొనవసాగించవలపి ఉంది. ఈ కుటుంబ జీవిత విద్యా 

॥ 
5 

బోధనా కార్యక్రమాలు కుటుంబ సమస్యలను అధిక శాతంలో పరిష్క- 

రి స్తున్నాయి. 

(పభుత్వం కటుంబ సంక్షైవు సవల 

ప్రభుత్యం కుటుంబ సంత్నేమ సంస్థలకు సహాయం చేయవలసి 

ఉంది. కుటుంబ సంవేమ సంస్థ లకు [గాంటులను మంజూరు వేయవలసి 

ఆంది, కుటుంబ సియంత్రణా కేం దాలలో కుటుంబ సేవాపద్దతిలో 

 నిక్షీణపెొందిన వ్యక్తి చనా కార్యక రాలను నియమించాలి. శాసనాల 

ద్యారా వివాహ వయస్సు పరిమితిని ఎక్కు-వ చేయాలి. [గామాణ 

[పాంతాలకు కూడా సాంఘిక విద్యా కార్యక్రమాలను వి స్ఫృతం 

చేయాలి. కుటుంబ సమస్యలను పరిష్క-రించే తదితర సంస్థలను 

బలపరభాలి. అంతేకాక పజలందరూ తవు వనిసావసరాలై న 

ఆహారం, నస్తాాలు, వసతి సౌకర్యాలను పొంచేలాగ |పయత్నించాలి. 

విద్య. ఆరోగ్య, పినోవ నాక ర్యాలను ర్యూడా (పజలందరికీ అందు 

బాటులో ఉండేలాగ ఏహ్పాటుచేయాలి. గృహవసతి సౌకర్యాలను 

కూడా ఏర్పాటుచేయాలి. 
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ఈనాడు [పజలు తేమ కవిసావసరాలను కూడా సంత్ఫ్భ స్ఫీగా 

పొందలేక పోతున్నారు. ఏద్య, ఆరోగ్య, వినోద సౌకర్యాలు వాలా 

అసంత్భ పృకరంగా ఉన్నాయి. ఉద్యోగావకాశాలు చాలా తక్కువగా 

ఉన్నాయి. (పభుత్వ, (పయివేబు రంగాలలో పనిచేసే ఉదొ సగ స్థులకు 

సాంఘిక సేవలు, సాంఘీక సండ్నేవు సెవలను వర్పాటువేసినప్పజోకి 

అవి మొతిం జనాభాలో అతి తక్కువ మందికి మూతమే అందు 

తున్నాయి. సాకులర్ విప్ పథకాలు, మహిళలకు, శికొవులకు వెనుకే 

బశిన తరగతులవారికి ఉదైశించిన సండెమ కార్య|క్రమాలన్ని (పజల 

చేదరికొన్ని కొంతవరకూ తొలగించడానికి (పభుత్వం (పవెశ చెడిన 

కార్యక్రమాలు అధిక శాతం కుటుంబ సమస్యలు తిలసడి ఆదాయం 

తక్కు-వవడంవల్న ఉవ్భవించినవే. కనుక ప్రభుత్భం తలసరి ఆదాయోన్ని 

వించి, అసమాన ఆర్షిక పంవీణిని తొలగించి సజలందరూ వస్తురూహ 

కంగా గాని సంతేవుసేవల రూ పంలోగానీ సిసమానంగా వొంజేలాగ 
చేయాలి. 

. 

ఈ ఏధంగా (ోభుత(ం (వవేః విశే సంషెము కార్య(వమాలన్ని ర్చ 
రి 

కుటుం నాన్ని దృమలో వసుక "ని వర్పాటుచేయడంవల కుటంబ సమా 
క 2 C౧ . 

సలు అధిక నాతం పేెప్కూంవకాతాయి. వీంఛను, (పావిడంట్ ఫంక్ 

ముదర న పథకాలు, వికలాంగులకు (గాంటులు మొదలై నవి కుటుంబ" 
Q_ 

a) 

నికీ వ్వ కకే ఆక ఒ తిడులను తని సాయి. ఆరి కావనరంలో ఉన్న —c mp ఎంఎల్ ఇ = 
వ కుబుంబ స్త్రీలకు ఉద్యోగాలిప్పించి వారికి ఆర్థిక సహాయం చేనే కార్య 

[కమాలను కేంద సాంఘిక సంవెవు బోర్లు, గృ్రహాకి ళ్యాణ కేంచాలు 

"ముద లై నవి ఏర్పాటు చేయవలసి ఉంది, 

కుంటుంబ నియం తణ 

భారత బేళశంలో 1961 వ సంవత్సరంలో 440 మిలియన్ల జనాభా 
1964 వ సంవత్సరానికి 460 మిలియన్లకు పెరిగింది. అంకే సంవత్సరా 
నికి 11.5 మిలియన్ల -చొప్పున జనాభా వెరుగుతున్న ది. 1970 నాటిక్ 
మనదేశం జనాభా 550 మిలియన్ల కు చేరింది. 1980 వ సంవత్సరం 



కుటుం టం, న్, నికు సం వేవముసేపలు ర్ 

నాటికి 65.7 కోట్ల వరకు పెరిగింది. (పపంచ జనాభా లి.250 మిలియన్ల 

మన చేశ జనాభా !|7వ వంతుకు మించి ఉంది, ఆరోగ్య, వద్ను సౌక 
లి ఏ ర 

ర్యాలు చవగడంతో ఆయు సాయ (పహూాఃఖం ఏర్ నుంచి షుమారు 50కి 

ఊగింది. ఒకపక్కా- జనాభా పెరిగి మరొకపక్క మరణాల సంఖ్య తరగ 

న్ శ 2 = జి వష జ స్ చ అటో 

డంతో మన దేశ జనాభా నిపీత వేగంతో పెరుగుతున్నది. ఇదే 

లో ప (షె | వ జి జ 

తగంతో జనాభా సెంగితే 1999 నాటికి మన చేశ జనాభా 100 

“కు చేమతుందచని అంచనా కయబడింది, 
cr, 

మన దేశంతో ఉత్పత్తి అయ్య ఆహారధాన్యాలు మనిషికి 

రోజుకు 1400 శేలకీల లెక్కి-న త800 మిలియన్ల జనాభాకు మాత మే 

సిపోతోయి. అంకు దేశ జనాభాలో చాదాపు సగం మంది ఆకలితో 

గాస్, అస్ధాకలితో గాని ఉండటం జరుగుతుంది. 1994 వ సంవత్పరంలో 

తలస ఆదాయం సంవత్పనానికీ ఏ౮ తూపాయలు మాథతిమె. అది 

10 భో 450 రూపాయలకు పెరిగింది, మన దేశంలో సగము ఆదా 

యం జనాభాలో [పకి ముస్తెలోను, ఇష్టికి మాతీమే సరిపోతుంది. 

1925-51 సంవత్సరాల మధ్య జనాభా వెషుగుదల తెలి శాతం ఆంది. 

సాగులో ఉన్న భూమి న శొతం వంకా సెరిగింది. నికుదోషగశుల సంకర 

9) మిలియన్ల కు చేరుకుంది. 

ఎన్నో అభివృద్ది (పణాళికలు,_ పథికాల అమలు జకువుతున్నప్ప 

టికీ అనుకొన్న విధంగా చేగం అభివృష్ట పొందలేక పోవడానికి కారణం 

అంచనాలకుసుంచి జనాభా పెంగణమే. పెరుగుతున్న జనాభాతో 

పోల్సిమా స్తే సాధించిన అభివృ తక్క భోనికి రావడం వేళు. మొదటి 
_ ప 

పంచవర్ష (పణాశకాంతాసిక జనాభా £05 మిలియస్తు ఉంటుంపని |పణా 

భికా సంఘుం నాప ఉహించి పథకాలను రూపొందించాను. "కాసి 

జనాఫా 494 మిలియన్లు అయింది. భాంతే "దేశం ఆని ంగాను, పార కొ 

మికంగాను నెనుకబడి ఉంది. దీనికి డోకు. జనాభ పెపసువలంు దారి 

(ద్వ: ఆకలి మవణాలు, ఆత్మహత్యలు, నిరుద్యోగం, అపిసిబి నేరం, 

వ్యభిచారం, వంటి అనేక సాంఘు* సమస్యలు అంతెనంతకు త వరూపం 

దాలు సున్నాయి. చేశేంలో అభివృద్ది ఆశించిన విధంగా లేక పోవడంతో 
గ గ 
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[పజలలో నిరాశా, నిస్పృహ, అనాొంటి అలజడులు, అసంతృ స్తీ 3రూద 

వైన మానసిక సమస్యలు వెరుగుతున్నాయి., ఈ పరిస్థితుల సమాజ 

సుపిరత శే [పమాదాన్ని తెచ్చివె బుటటుగా పరిణామించవచ్చు. యన 
టి 6 ల క్ 

దేశంలో (పతీ రెండు సెకన్లకు ముగ్గురు -నొప్పున విల్లలు వుడుతు 

న్నారు. ఈ అత్యవసర పరిస్థితిని గుర్తించి చేశంలో కుటుంబ నియం 
[తణా పథకాలను (వవేశ పెట్టడం జరిగింది. ' 

కింటుంబ నియంత్రణ గురించి, జనాభా సమస్యను గురించి మున 

"దేశంలో ఒక శతాబ్దం కిందటనే ఆలోచించడం ఆరంభమయింది, 

1952లో జరిగిన అఖిలభారత మహీళా సమావేశంలో కుటుంబ 
నియం తణ కార్యక్రమాల అవసరాన్ని గురించి త్ర పుకున్గులు తెగిన 

విధానాలను అవలంభించాలని సూచించడం జరిగింది. 

1943 లో భారతీయ కుటుంబ నియం[తణ సంఘం ఏర్పడింది. 
భారతీయ రెడ్ కాస్ సంస్థ కూడా కుటుంబ నియంత్రణా పథ కాలను 

(వవెశ వెటైంది. 1980 లో మైసూర్ (పభుత్వం భారతదేశంలో మొట్ట 
మొవటి కుటుంబ నియంత్రణా కేం దాన్ని [వారంభించింది. ఆ తరువాత 

కొన్ని [పాంతొాలలో మరం౭క న్ని శేందాలను | వారంభించారు. జిల్ల 

స్థాయిలో బిక్ష జిల్లా కుటుంబ నియంతణాధికారి ఒక సమాచార 
వి వ్యాధి కారి, జిల్లా విస్తరణాధి కాన్షు, ఇద్దరు (ఒక త్ర ఒక నురుషుడు) 
ఇతర (పశారకులు ఉంటారు. కింది స్థాయిలో ప్రతీ 20 వేల మంది 
జనాభాకు ఒక హాల్ వన్ స్పెక్టర్, [పతి పదివేలమందికి ఒక 
మంత్రేసాని, [పతీ నలభె వేలమందికి ఒక హెల్ విజిటర్, 60 చేల 
మందికి ఒక నెద్యుడు, ద్రితర ఉద్యోగులు ఉంటారు, రాష్ట్రస్థాయిలో 
కుటుంబ నియం|తణ శాఖకు ఒక అధికారి, ఇతర ఉద్యోగులు ఉన్నారు. 
కేందస్థాయిలో ఒక్ మం|తిత( శాఖను ఏర్పాటు వేయడం జరిగింది. 

మన దేశంలో జనాభా ఇంత విషితంగా పెరగడానికి మతపర 
మైన, సంస్క్ఫాతిక పరమైన కారణాలు కూడా కొంతవరక్షు దోవాదం 
చేస్తున్నాయి, పిల్లలను భగవంతుడిస్తాడసీ, కుటుంబ నియం[తణ పాప 
మనీ అది రిక హత్యతో సమాన మెందని కొందరి నమ్మకం. 
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గామాలలో వ్యవసాయ కుటుంబాలలో సభ్యుల సంఖ్య జరిగితే 

బరువుగా భావించరు, (పజలలోని అజ్ఞానం, అవూయకత, పాతుకుని 

పోయిన మూఢ విశ్వాసాలు, బాల్య వివాహాలు, ఇవన్ని సమస్థిగా 

ఈనాటి జనాభాకు ముఖ్య కారణాలు. కుటుంబ నియంత్రణా ఛెవాన్ని 

(పజల హృదయాలలో |పవేశవెట్టడం అంత సులభమైన పనికాదు, 

(పజలలో మానసిక పైతన్నాన్ని తీసుకుని రావాలి. తరచు కాన్పుల 

వల తల్లుల ఆరోగ్యం ఏ. విధంగా భంగమయ్యెది [ప్రజలకు తలియ 

చేయాలి. (పతి సంవత్సరం 900౦ మిలియన్ల పిల్లలు జని స్థున్నారు* 

2,50,000 మంది పిల్లలు |పసవ సమయంలో మరణే స్తున్నారు. సరన 

అహారం, తగిన వైద్య సౌకర్యాలు తేకపోవడంతో (పసవ సమయంలో 
మరణాల సంఖ్య అధికమాతున్నది, 

ఒక్ ్ట్ళాకిగా కొ తే ఎ, సభ్యుని (పవేశంతో కుటుంబానికి వచ్చే ఆర్డీ క్ష 

చిక్కులు, జనాభా సెరుగుదలవల్ల "దేశం మొత "నికి వచ్చే చిక్కులు, 

ఇవన్ని సామాన్య (పసజలకు అర మయ్య లాగ వివరించి, బోధించి [పజ 

లను షొమిత కుటుంక "లపల్లు సీముఖులుగా కోయాలి. వ్య కిక కుటుం 

చానికీ, చేశానికి అధిక జనాభావల్ల వచ్చే (పమాడాన్ని. వివరించాలి. 

(పభుతరం బారు చేస్తున్న సి” (రామ కృషివల్ల జనాభా ఇెరుగుదలను 

కొంతవరకు నిగోధించడం జెగిండి. అయినా సాధించిన దానితో 

సంత్భె ప్ప వ్ పడటానికి వీలులేదు. కుటుంబ సియం తణా' పథకాలను పటి 

వంగా అమలుజరిగోటబ్లు చూడాలి. అంతేకాకుండా కుటుంబ నియం 

(తణా కార్య[క్రమాస్నిక వెచ్చించిన ధనం" 'దుర్వెని యోగం "కాకుండా 

ఉండే ఊట ట్లు చూడాలి. యువతీ యువకులకు లెటోక ఏిజ్ఞునాన్ని బోధిం 

చడం కుటుంబ నియం|తణా పద్ధతులు మరింత "విరివిగా [పారం చేయ 

డం, నియంత్రణా పరిక రాలను ఉచితంగా అంద జేయడం అవసరం. 

దుటుం' నియంతేణ క కుటుంబ సంవేవూనికి. సంబంధించిన పథకం. 

కనుక ఈ కుటుంబ సియం, తెణా . కార్యక్రమాలను కుటుంబ సండేము 

సంసలు చేపటడం ఎంతో సముచితం. కుటుంబ నియంతణ కుటుంబా 

లలో పిల్ల ల సంఖ్య తగించడాని కేకాక పీటలు లేనివారికి ఆ అవకాశం 
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కల్పించే పథక ౦కూణా ఉపయోగపడుతున్నది. కనుక ఈ పథకం జనాభా 

చెరుగుదలను అరికట్టట మేకాక పిల్ల లు లేక మానసిక వ్యథ ననుభవసూ 

సమన్యాపూరితే మైన కుటుంబాలలో భార్యాభర్త లకు నైద్య పద్దతుల 

నుపయోగించి సంతానోత్స_క్తి యోగ్యత కలుగజేసి వారి సమస్యలను 

పరిష్య-రించే కుటుంబ సండేమ పథకంగాకూడా షిగణించబడుతున్న ది. 

కుటుంబ సంక్షైవు కార్యక ర్ర ప్మాత 

సాంఘక వ్యవస్థలో కుటుంబం _పాముఖ్యతే; కుటుంబ జీవితం 

వీటివల్ల కలిగే లాభాలను వ్య కో కులు గుర్తించడం అవసరం. వ్యకి కి గ అతా 

భిపాయాన్ని క కొంతవరకూ అదుపులో పె పుకుని వ్యక్తి [శయస్సుకం కే 

కుకుంబ (శయస్సుకు (పాముఖ్యతే ని సియాలి, ఈ విధంగా కుటుంబ వ్యవ 

సు పటిష్టం చేయాలి. బాహ్యపరెస్టితుల వల్ల గానీ, వ్యక్తు కుల ఆంతరంగిక 

సీరణాలవ వల్లగానీ, ఈ రెండు కారణాల కలయిక వల్ల గాని కుటుంబ 

జీవితంలో సమస్య లేర్పడ తాయి. 

కుటుంబ సంషేవు కార్య క్రనా౭లలో రికొణానుభవంగల సం శమ 

కార్యక రృ ర లుంటారు. సహాయాన్ని కోరిన వ్య కి కుల వ్యక్తి కి గత, కుటుంజబ 

సమస్యలను కరాలంక షంగా అరం చేసుకొని ఆ సమస్యల పరిప్కూ-రానికి 

సాయపడయరు. కుటుంబ సంతేమ కార్యక ర్య ర్త తన శాస్త్ర పరిజ్ఞానంత 

వ్యక్తి కి సేవా, సమూహ సేనా పద్ధతులతో శా స్ర్రేయంగాను, క్రమబద్ధం 

గాను కుటుంబ సంతెమ కప. చేసాడు. 

వ్య క్తి సవా విధానంలో ముఖ్య మైనది ముఖాముఖి సంభాషణా 

సహాయాన్ని అర్జించిన వ్యకి తో తాను జరిజే ముఖాముఖి సంభాషణ 

లలో సంవేమ కార్యక రృ వ్య క్షి సమస్య ఏమిటో, తననుంచి, తన 
సంస్థనుంచి ఆతించే సహాయ మటువంటిదో. ఏఏ పరస్థితులం అతని 

సమస్యకు దోహదం చేస్తున్నాయా అర్భంచేసుకుంటాడు. ఆతరువాత 

సంభాషణలలో వ్యక్తి తేన సమస్యను బాగా అర్థ ంచేసుకొ నేటట్లు, 

సమాజంలో ఉన్న ఇతర వనరులను సద్వినియోగం చేసుకొచేటట్లు, 

ఏఏ మానసిక భావో దగ పరిస్థితులనల్ల తన ఆశయం నెరవేర్చు 
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కోవడం కష్టమౌాతుందో వ్యకి అర్బంచేసుకోవడానికి సంజేమ కార్య. 

కర తోడ్చడతాడు. అంశే వ్యక్తిగత సమస్యను లేదా సమస్యగా 

భావించే పస్థికిని నిష్పావీకంగా ఆలో చించేటట్లు 'సంమేమ కార్యకర్త 

తోడ్చడతాడని తెలుసుకో వాలి. | 

కొన్ని సందర్భాలలో వ్యరక్కిమైన బాహ్యా పరిస్థితుల ప తిడి 

తగ్గించడానికి కార్యక ర్న వ్యక్తీ పరిసరాలతో సంబంధాలు పెట్టు 

కుంటాడు. వ్య క్కి తనంతట తాను పొందలేకపోయిన, సమాజంలోని 

ఇతర వనరులను, సేవలను, సంషేమ కార్యక రృ అతనికి లభ్యమ య్య 

లాగ సహాయంచేసాడు. ఈ ముఖాముఖీ సంభాహణలన్ని ఆంతరంగిక 

సంభాషణలుగా రహస్యంగా ఉంచడం జకుగుతుంది. కుటుంబ సం షేము 

సంస్థ సహాయాన్ని అర్జిస్తూ వచ్చిన వ్యకి ఒక్క_డే అయినప్పటికి, స 
థి 

పరిహ్క- రించవ లసిన సమస్వ్యకూడా ఒక్క నే అయినప్పటికీ అది ము తం 

కుటుంబ సమస్యలో ఒక భాగంగా పరిగణించాలి. సమాజంలో కుటుంబ 

జీవితాన్ని పటిషంచేసే (పతి కార్య[కమంలోను కుటుంబ సంవేమ 
ఠా 

కార్యక ర్వ పాల్లొంటూ ఉంటాడు, 

కుటుంబం విచ్చిన్న మైన తరువాతే సహాయపడటంకం కే కుటుం 

బాన్ని పటిష్టం చేయడానికి ముందు జాగ త్రేలు తీసుకోవడం వాంఛ 

సీయం. ఇటే కుటుంబ సంతమెవుం భాధ్యత, ఆశయం, శిశు సంరతుణ, 

పోషణ, విషయాలలో తల్లులకు సలహా చెప్పడం, తద్వారా సమాజంలో 

కుటుంబ వ్యవస్థను బలపరచడం మంచిది. కాని పిల్లలు ఒక సమస్యగా 

తయారై న తరువాత తలిదర్యడులకు సలహావెప్పడంలో ఉపయోగం 

లేదు. కుటుంబ అర్థ కావసరాలు చాలామటుకు (ప్రభుత్వం ద్యారా తీంన 

నవుడు కుటుంబ సంమేమ సంస్థలు తమ సేవలను కేవలం సలహాలమేరకు 

పరిమితం చేసుకుంకే మానసిక సమస్యలు పరిప్కూ-రం సులభమౌొతచుంది. 

ఆర్థిక సమా యోజన సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, కుటుంబ జీవితం 

సాఫీగా నడవకుండా భంగం కలిగించే ఇతర సమస్యలు కుటుంబ సండేమ 
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కుటుంబ సంజేమ సంస్థ చేవ సలహో సం|పదింపులు అవసర | 

మయ్యే ముఖ్యమైన ప్యాతులు నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి, 

1. వివాహానికి పూర్వ సవుస్యలు 

వివాహానికి పూర్వం విద్యా సమస్యలు, ఉద్శ్యాగ సమస్యలు, భవి 

ప్యత్తు నిర్హ యం, యావనావ్య లో ఏర్పడే శారీరక, మానసిక సమ 

సలు, [చేమ సమస్యలు, పుసగూలలో పరిచయ | స్వ లతో వచ్చే సమ 

సలు మొదలై నవి, ముఖ్య మైనవి, ఈ సమస్యల పరిస్క్మూ- రానికి కార్య 

కర నోడ్పడతాడు. ఈ విధమెన సమస్యలను పరివ్యరించడానికి వ్య కి 
సే పద్దతి ' ఉపయోగపశుతుంది, 

2. భబారాాభ రల సంహరణలం 
ప 2 0 

ఈ సమస్యలు ఎన్నో రకాలుగా ఉంటాయి, కాబటి ఏటి 

పరిహ్కా-రానికి వివిధ పద్దతులు ఉపయోగించవలసి ఉంటుంది. కొన్ని సి 
సమస్వలు అతి సున్నితమెనవిగా ఉంటాయి. సులభంగా పరిష్కరించ 

గలిగినవిగా కూడా ఉంటాయి. కొన్ని సమస్నలు కష్టంగా కూడా 

ఉంటాయి. కొ న్ని సందర్భాలలో" వికి పెపా-రం సంజేవు కార్య 

కర్తల పరిజ్ఞానానికి, అనుభ వానికి, న క్ సామర్థ్యాలకూ అందుబాటులో 

ఉంటుంది. ేముకక్రా న్ని ప పరిస్థితులలో వ్వక్తి సమస్యను అర్హ వేసుకోవడం 

గ ores Te కోసం సంతన కార్యక స, మనో విజ్ఞాన శా స్త్రవే తే తె సలహా తీసు 
కోవడం లేదా మనోవిజ్ఞాన శాస్త ఢానితో సర్మపదించి అతనికి అప్ప EN 
చెప్పడం అవసరపకాతుంది. 

భార్వాభ ర్మ రల మధ్య వచ్చే సమస్యలలో కొన్ని ఆర్థిక సంబంధ 

వముయినవి, దాంపత్య జీవితానికి సంబంధించినవి అయి "ఉంటాయి. 

భార్యాభ రృలలో ఒకరు అమితంగా ఖర్చుచేసి మరొకరు అమితంగా 

పొదువుజేసినవారయి తే అది వారిమధ్య సమస్యగా హాణమించి చివరకు 

సంఘర్ష ణకు డారితియవచ్చు. ఒకరి అవసరాలను మరొకరు గురించ 

కుండా, ఒకరికొకరు కనీస మర్యాదలను చూపీించకపోయినవుడు, 

భెర్యాభర్హల విభిన్న మన స్త త్వాలు క లవారయినవుడు వారిమధ్య 
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సంఘర్షణలు రావచ్చు. సంచేవు కార్యక రృ భార్వాభ ర్భల మన స్త 

త్వాలను పరిఫిలించి పరిస్థి తిని నిప్పాశ్నీకంగా అర్థంచేసుకుని ముఖాముఖీ 

సంభాషణల ద్వారా వారినుధ్య సత్సంబంధాలను తెకిగి ఏర్పరచవచ్చు. 

3, తలిదం డుల - పెల్లల వుధ్య సంబంధాలు 

మానసిక కారణాలవల్ల కుటుంబ సాంఘిక, ఆరాక పరిస్థితుల 

వల్ల సభ్యులలో అసంతృ పీ ఏర్పడుతుంది. అనేక కారణాలవల్ల తలి 

దండులకూ, పీల్ల లకూ మధ్య సత్సంబంధాలు దిగజారిపోవచ్చు. అభి 

రుచులలోను, అభిలాషలలోను, స్పర్థలు రావచ్చు... సంమేను. కార్య 
కర ఈ సంబంధాలను మెరుగుపరచడానికి కృషపె. చేస్తాడు. 

4. అవివాహిత స్థితిలో మాతృత్వం 

అవినాహిత సితిలో మాతృ్సతంం వాందిన న్నీల మానసిక 

ఉద్వెగ సమస్యాపరిష్కో-రం రండవ కార్యక ర ముఖ్యమైన బాధ్యత. 

ఈ సమస్యా హిప్కా-రానికి కొన్ని సంస్థలు ఏర్పాటుచేయడం కూడా 
జరగింది. గృహ వాతావరణం అనారోగ్యకరంగా, అవిసినికరంగా ఉండి 

తలిదండులకు, పిల్లలకు సంతో వకర మెన సంబంధాలు లేనపుడు బటు 

వంటి సమస్యలు వ సాయి. అవివాహాత గర్భిణి త్రీలిను, మాతలను, 

వారి పరిస్థితిని సానుభూతితో అర్భంచేసుకొని సంతమ కార్యకర్త 
సహాోయపడ తాడు, 

ఈవిధంగా కుటుంబంలో అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినపుడు 

నిక సంకేమ సంస్థ లు, సంరతణ, వాటి సేవలు, సంక్నేమ కార్యక రృ 

వివఎంచి శికువు భవిష్యత్తును నిర్ణ యించుకొనడంలో సహాయపడ తాడు. 

పిల్లల వృతి, విద్య: ఉద్యోగ విషయాలలో కూడా సంతేమ కార్య 

క రృ సమాచారాన్ని అందించి సలహా చెబుతాడు, ఆర్థిక దుస్థితీవచ్లి 

కయుంబ సుస్థిరత శే (పమాదం రావచ్చు. ఈ పరిస్థితులలో వివిధ 

కుటుంబ సంశవ్నేవు సంస్థలనుంచి, వ్రతర మూాన్దాలద్యారా ఆర్థిక సహాయం 

లభించేటబ్దుగా సంమేమ కార్యక ర్న చేస్తాడు. సమాజంలో ఉన్న 

పివిధ సంస్థలు, లమ్యలు, కార్య|కమాలు ఇవన్న్న సంవ్నేవు కార్యక ర్వ 
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ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉండాలి. వృద్దులకు కూడా వారి ప్రత్యే. 

'కావసరాలను, సమస్యలను పరిష్క_రెంచి వివిధ సంస్థల నుంచి సహాయం ' 

అంచేటటు సంతేవు కార్యక ర్న చేయవచ్చు. వార్ధక్య పీంఛను మొద 
aa) —0 ఢి 

లైన సౌకర్యాలు కలిగించవచ్చు. చిక్కు-లలో ఉన్న కుటుంబాలకు 

న్యాయ సహాయాన్ని అందించవచ్చు. 

కుటుంబ సంషేవు కార్యక ర్వ పా[త్ర ఎంతో. ఏలునె నది, నీ 

మయినది. బాధ్యతా నిర్వహణ సక్రమంగా ఉండాలంశు కార్యక రకు 

a! ంఘ సంక్నము శ్మాన్త్రంలోను, సామాజిక శ్యాస్త్రంలోను, మనో 

p9 జన కా స్రుంలోను, మానవ సంబంధాలలోను పరిజ్ఞానం ఉండాలి. 

ఎదుటి వ్య క్రని సానుభూతితో అర్జం చేసుకొనే శక్తి కావాలి. పరిస్థి 
తిని నిప్పాశ్నీకంగా పరిశీలించక లిగిన శ క్రిసామర్గ్యాలు కావాలి. పనిలో 

నిజాయితీ అవసరం, బలమైన షిణతిచెందిన వ్య కృత్యంకలిగి ఉండాలి. ఈ 

లక్షణాలున్న కార్యక ర్మ కుటుంబ సండేమ కృషిని సఫలీకృతం చేయ 

గలడు. సంమేవు కార్యక రృ పా|త అతడు (ప్రాతినిధ్యం వహీంచేే సంస్థ 

ఆర్థిక వనరులకు, విధానాలకు, లమ లకు పరిమిత మై ఉంటుంది. సహో 

యాన్ని కోరిన వ్య క్కి అవసరాన్ని బట్టికూడా ఉంటుంది. (ప్రతి కుటుంబ 

సంకేమ సంస్థ తన పర్యతినిబ్ట కుటుంబ సండ్నేమ కార్యక ర్భలను సియ 

మించడం ఎంకే నా అవసరం. 

పంచవర్ష (పణాళికలు = రుంటుం౦ంబ సంక్షైవంం 

మొదటి పంచవర్ష (పణాళకలో కుటుంబ నియంత్రణా కార్యక్ర 

మాన్ని అమలుజరపడానికి 65 లతుల రూపాయలు శేటాయించడం 

జరిగింది. 1951-56 మధ్య 140 కుబుంబు సియం[తేఃం చిక త్చాలయా 

లను నెలకొల్పారు. కుటుంబ నియంతణకు "వెందన సాహిత్యాన్ని 

విరివిగా తయారుచేసి పంచివెట్లారు.. వివిధ (ప్రచార. సాధనాలతో 
వికవిగా (ప్రచారంచేయడం జరిగింది. రెండో పంచవర్ష ప్రణాళికలో 
మూడుకోట్లరూపాయల ఖక్సుతో 1649 చికిత్సా శేండాలను తెరవ 
టం జరిగింది. (సారం ఇంకా ఎక్కువగా చేశారు. కుటుంబనియం[తణ 



కుటుంబం, త్రీ రివ సం చేవముసేవలు 95 

సాధనాలు ఉచితంగా పంచి పెట్టారు. 1956 -60 మధ్య 1,08,042 మండి 

త్ర నురుములకు కుటుంబ నియం|తణా ఆపశేవన్లు చేశారు. 1840 

లతల మందికి ఇతర విభాలై న కుబుంబనియం[తణ పరికరాలను గురించి 

సలహా చెప్పడం జిగింది, అనేక (పదర్శనలు, దిక్షణ తరగతులు 

ఏర్పాటుచేయడం జరిగింది. వృినిమాల ద్వారాను, ఆకాశవాణి 

ద్వారాను [పవారం విరివిగా కొనసాగించారు. 5 లతల (పతుల 

కరషతాలను పంచి వెట్లారు. 

మూడో పంచవర్ష (పణాళికలో ఈ కార్యక్రమాలకు 50 కోట్ల 

రూపాయలను శేటాయించడం జరిగింది. 1960-65 మధ్య కాలంలో 

కుటుంబనియంత్రణ చికిత్స కేం దాల సంఖ్య 6,200 కు మించి ఉంటుందని 

అంచనా, కుటుంబ నియంత్రణా పద్దతులలో బూ బెక్టృమిోా (త్ర్రలకు 

నే అపశేషన్స్, వేసక్టమో (వురుములకు చేసే ఆపశేషన్లు శాశ్వత 

మనవి, నమ్ముదగినవి. రూపి, నురుగు బిళ్ళలు, రబ్బరు పరికరాలు 

మొదలై నవి కుటుంబ నియంతణకు మరికొన్ని సాధనాలు. కానీ ఇవి 

తాత్కాలిక ఉపయోగానిశే పనికివసాయి. అంతగా నమ్మదగినవి 

కూడా కాదు. మొదటి రెండు శస్రుచికీత్సెలు ముఖ్యంగా వేసక్ట్రమిా 

ఎక్కవ [ప్రజాదరణ పొందింది. ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు ఉంశే 

వాలస్, ఆ మెన పరిమితం చేనుకోవాలపీ [పచారం చేయడం జరిగింది, 

మొదటి పంచవర్ష (పణాళీకలో ద సాంఘీక సంక్నేమ సంస్థ 

599 బాలల సంతషేవు సంస్థలకు, 667 త్రి సంమేవు సంస్థలకు, 150 అశ 

కుల సంకేము సంస్థలకు, 765 సారసత సండేము కార్యక్రమాలకు 

మొ త్తం 2,174 స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు సహాయం అందజేయబడిండి, 

స్రీలు: 3 బాలల సలక్షేస్ విషయమై కంద సంస్థ (గ౧ామాణ (వాంఠతా 

లలో విస్తృత పథకాలను [పవేశపె టెంది. 

రెండో పంచవర్ష (ప్రణాళికలో కేంద్ర సాంఘీక సంవేమ సంస్థ 
శ్రీల, బాలల, అశ కుల సంవేమ సేవలో నిమగ్నమైన క8,214 స్వచ్చంద 
వ నవా సంస్థలకు 9.95 5 కోట్ల రూపాయలు [గాంట్ ల సహాయాన్ని అంద 
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కేయటం జెగిండి. పటణ పాంతాలలోని మధ్యతరగతి కుటుంబాల 
ర 

లకు ఆదాయాన్ని సనుకూర్చివెక్షై అనేక కార్యకవూలను (వవేశ 

వాటి కోసం 0.58 కోలు ఖర్చు కింది, అంతేకాకుండా (పభు 
౧౧ లు 

నావమూజిక, నె తిక, అరోగ్య, ఆ ర సంరడణ, ఉద్యోగుల వీక్షణ, అ 

౨వ అంధుల సంవేవముం, చెవిటి వారి సంశ్నేమం, యువజన సంవ 

చాలశేర సుల, భికుకుల సంక్నేమం మొదలై న అనేక పథకాలను 

కొల్సి వివధ కార్యక్రమాలను జయ పదంగా నిర్వహించడం జరిగింది, 

విధంగా కుటుంబంలోగల సమన్యాపూరెత వ్య కులకు సంవేవు కక 

క్రమాలను ఏర్పరచి పరోక్షంగా కుటుంబ సంతేమ సేవలను అ 

జేయడం జరిగింది. 

, టాన్ ౬ ల 9 మ ల z nw అ 

వుడ్ పంచవర్ష (పణాళిక పూ రృ య్యేనాటికి శేంద, రా 

సాంఘిక సంమెమ సంస్థలు 6౮ స్రచ్చుంద న వాసంస్థల ఖం 

శ్రీల, బాలల, అశ కుల సండెమ కార్యక్రమాలకు (గాంట్ల సః 

యాన్ని అందజేయడం జరిగింది. 

మొదటి వార్షిక [పణాలికలో (1966-67) కుటుంబం, “బాల 

సంతేమ విషయాలలో ఒక మి(శేవు కార్యక మాన్ని అప్పట్లో ఉన 

సంత్నేమ సేవలను వునర్ వ్యవస్థిక రించిన శేందాలలో ప్రవేశ పెట్టడాని 
తేగినబువంటి మాన్లాలను చేపట్టడం జరిగింది. ఇంతో వార్చిక పకా 

వలో (1957-68) కందం అత్యధికంగా కుటుంబం, బలల సం వ 

[పాజస్టిల, తదితర సంషెవు విస్తరణ (ప్రాజక్టుల కొొనసాగింప్రుకు మొ తె 

61.80 లక్షల రూపాయలు ఖక్సు పెట్టడం జరిగింది, దీనివల్ల సాంఘీక 
సంకేమ రంగంలో కుటుంబ, శాలల సంషేవు (వాజిస్టల విసరణ 

కార్య|క్రమాలకింద ఏర్పడి [గామాణ (పాంతాల శ్రీల, బాలల 

సం షెమ విస్తరణకు దారితీసింది. నమూాడఢ్రో నార్తక (పణాళికలో 

కుబుంబు బాలల సంషేవు ప్రాజెక్టులు, తదితర సంకేమ విసరణ 
(ప్రాజెక్టుల. కొనసాగింపుకు 81 లతల రూపాయలు ఖర్పు చేయడం 

జరిగింది. 
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నాల్లో పంచవర్ష ప్రణాళికలో (1969-74) కుటుంబ బాలల 
సంకేమార్థ మై 7 కోట్ల రూపాయలు శేటాయించారు. కందం 

గామా. "పాంతాలలోని $ కుటుంబ, బాలల సం వేమాన్ని [ప్రధానంగా 

భావించి వచ్చే ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితిలో 181 బాలల సంతేమ 

(పాజష్టలను జ్ఞావించాలని సంకల్పించడం జరిగింది. కుటు:ంబ, విను సండే. 

మానికి 18 కోట్ల రూపాయలు వ్యయం చేయడం జరిగింది. 95 కోట్ల 

రూపాయలు కుబుంబ నియంత్రణా కార్యక్రమాలను వ్యయం చేయ 

బడింది, 

ఐదో పంచవర్ష |పణాళికలో (1974-79) కుటుంబ సంవేవు 
(పణాళికలశకై 516 కోట్ల రూపాయలు శేటాయించడం జరిగింది. 

మొదటి మూడు సంవత్సరాలలో 287.65 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చవు 

తుందని అంచనా వేశారు. 1977-79 సంవత్సరాల కాలంలో 259.71 

కోట్ల రూపాయలు కుటుంబ సంక్నేవా కార్య! కమాలకు కేటాయించ 

డానికి సిఫారసు చేయడం జరిగింది, 288 నూతన [గ౧ామాణ కుంటుంబ 

సంవ్నేవు [పణాళికా శేందాలు 'తెరువబడ్డాయి. అం లె శాక 65,827 

కుటుంబాలు పునర్వ్యవస్థి కరించబడి, స్థిరపరచబడ్డా యి. దీసికొసం ఉ/.62 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జూగంది, అం తెకాక లకి5,767 కుటుం 

చాలు కొత్తగా స్థిర పరచబజ్జ్ఞా యి, 

ఆరో పంచవర్ష (పణాళికలో కుటుంబం, నికో సంవేమూనికి, శిశో 

గృహాలు, చాల్యాడీలు మొదలైనవి ముఖ్యంగా (గామాణ (పాంతా 

లలో ఏర్పాటు చేయడం జరగింది. 

త్రి గాడా 
ఎ) నంకై పు కార్య కవరాలం 

భారతదేశ సంస్కృతి అతి పురాతన'ముంది, క్ సన్ని న్రతాబ్రాల 

నుంచి కూజె మన "దేశ సంస్కతి గొప్ప స్థానాన్ని పొందింది, అచే 

విధంగా భారతదేశ (పైకీ కూజా చేవకాలంలో భారత దేశ స్త్రీ స్పై గృహం 

లోను సమాజంలోను కూడా అత్యంత ఉన్నతమైన హహా, 

7) 
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అంతసును హాందిడండేడి. చాలామంది శ్రీలు కవయిత్రులు, గణత 

శాస్త్రజ్ఞులు, మహాపికులుగా కూడా అంతర్జాతీయ (పఖ్యాతిని 

వొందారు. ఆ కాలంలో శకి వివాహం యుక్తవయసు వచ్చాక 
వ్ మాత్రమే జరిగేది. అంతేకాక (క్రీ తన వరుని తానే నిర్ణ యించుకు నే 

స్వేచ్చను కూడా పొండిఉండేడి, “స్వయంవరం?” అనే పద్దతిలో డు 

తనకు నచ్చిన ముని తానే నిర్ణయించుకోవడం జరిోది. మత, 
సాంఘిక సంబంధ మైన ఉత్సవాలలో కూడా జై చురుకుగా వాల్లని 

(పథమ పాత వహించడం జుగౌది. భార్య లేకుండా వృుగుషముడు వ మత 

సంబంధమైన కార్యాలను చేయడానికీ అనడు అని నిర్ణయించ 
బడింది. ఈవిధంగా తరచిమా సే ఆకాలంలో త్ర సమాజంలో 

అత్యున్నత మైన (ప్రతిపత్తిని అంత స్తును కలిగిఉండేదని తెలుస్తున్నది. 

శ్రీ మానవజాతి అభివృద్దికి మూలాధారం, హిందూ సంస్కృత 

ఆ! అత్యున్నతమైన _పాముఖ్యత నిచ్చింది, త్ర టక శాంతం, 
(వనూభిమానాలు, దయ, జాతి మొదలెన లవళాల కలయికగా 
ఉర్కె నడం జఎగింది. భారతదేశంలో కీ అంతటి విలువఉన్న డి. 
కాబర్జై భారత దేశంలో త్రుని “భారత చేశ మాతా (Mother of 
India) అని అంటారు, (ని గురించి స్వర్షీ య పండిత జవహర్ లాత్ 
నెహూ ఈవిధంగా అన్నారు. '(ద్రజాబాహుళ్వాన్ని 'మేలొ-ల్వా 
లంకే ముఖ్యంగా త్రుని మేలొ-ల్పాలి, కుటుంబం, (గామం, చేశం 
అభివృద్ది (యై అభివృద్దినై ఆధార పడిణంది. "దేశాన్ని వద్యావ్యా పం 

ద్ర గల చేకంగా చేయాలం కే ని పధ్యాధికురాలిని వేయాలి. 

భారతదేశంలో స్త్రీ సవంస్యలం 
కుటుంబంలోను, సమాజంలోను ప్రక ఒక్ [పత్యేక స్దానం 

ఉంది. భారత చేశంలో శ్రలు గత కాలంలో అనేక సాంఘిక, స్యాయా 
సమ్ముత మైన అశ క తలకులోనె ఎన్నో అగచాట్లకు గురై నారు. వైదిక 
కాలంనుంచి, (బిటిష్ వొలనవరకు భారత (3కి స్వచ్చా స్వాతం త్యాలం 
కరువై సమాజంలో వుంది మొదలు యు కొ వయసు వచ్చనరకు తట్ట 
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దం[డులచేత, మావనదశలో భర్శచేత, వయసుమళ్ళిన తరువాత 

కవమూచులచేతి ప3రవేతురా లై సమాజంలోని అభార వ్యవహారాలకు 

కట్టుబడి తన వ్య క్రై క్ త్వాన్ని కోల్పోవడం జరిగింది, (బటిష్. వారి పరి 

పాలనవల్ల సమాజంలో నూతన పరిస్థి తులు ఆవిర్భవించాయి. కమా 

క్రమంగా సమాజంలో కలిగిన సాంఘిక, ఆర్థిక, రాజకీయ మార్పుల 

వల్ల త్ర తన (వతిప తిని రోబో వడం జరిగింది. పరడా పద్ధతి, సతీ స 

గమనం, బాల్యనివాహోలు, బహుభార్యాత్వం మొదలైన సనాతన 

దురాచారాలవల్ల త్తే తన గృహంలోను, సమాజంలోను కూడా అంత 

స్తును, గారవాన్ని కోల్చోయింది. రాజారామ్మాహనశరాయ్, దయా 

నంద సరస్వతి, వివేకానందస్వామి మొదలై న సంఘ సంస్క_ ర్భృలు సంఘ 

సంస్క-రణోద్యమాన్ని (పారంభించి సతీ సహగమనము, వితంతు పునర్వి 

చాహా నిషేధం, త్రి విద్యా నిషేధం, మొదలైన సాంఘిక సమస్యలు 

సిర్మూూలనానిక్సి కృసీ చేశారు. 

భారత చెశం మొత్తం జనా ఛాలో శ్రీల జనాభా £0 శాతం 

ఆ|క మించినుంద్. ౮ పాత్ర కటుంబంలోను, సమాజంలోను కూడా 

"చాలా కీలక నుయినదయినప్పటికీ (్రీ అచేక సాంఘిక, న్యాయ సమ్మిత 

మైన అశ కృతలకు లోనవుతున్నది. 10 కోట్ల స్రీ జనాభావున్న మన 

దేశంతో శ్రి అవసరాలను తీర్చడానికి, అశ క క తేలను తొలగించడానికి 

(పయత్నించినట్లయి తే ఎటువంటి సంవేవు కార్యక మమూలు, [పణాళికలు 

అయినప్పటికి అసంపూర్ణ మైనవ నే చెప్పవచ్చు. మొదటి రెండు పంచ 

వర్ష (పణాళికలు కూడా త్త బాలల సంవేవు చేవలపట్ల (పాముఖ్యతే 

చూపటం జరిగింది. చేశంలో న్వు త్రై విద్య, అరోగ్య, సాంఘిక, ఆర్ధ క్క అవ 

కాగాలలో అభివృద్ది చందడునల్లి ఈ నాడు త్ర అత్యున్నతమైన 

పాతనుహొంది ఉన్నది. కనుక తులను బలహీన వర్లాలకు చెందిన వారిగొ 

పరిగణించి అశ్రద్ధ చేయడం ఎంతమా।తం సమంజసం కాదు, స్రీలు 

సమస్యలకు ముఖ్యమైన కారణాలు నిరతేరాస్యత, ఆర్థి కంగా స్వేచ్చా 

స్వాతంత్ర్యాలు లేకపోవడం, సాంఘీక జీవనంలో క కట్టుబాట్లు మొదలై 
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నవి, ఈ కారణాలవస్సి నే య్ర్ సమాజంలో పురుషునితో బాటు సం 

సమానమైన ,పతిప తిని పొందలేకపోతున్న ది, 

191? వ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటిసారిగా “మార్త రేట్ 
కజిన్స్ సతి) మ్మ దాసు నగరంలో అః ఖలభారళ వుహూళా సంఘాన్ని నెల 

క"ల్పడం జరిగింది. ఈ మహిళా సంఘానికి నాయకురాలు (శ్రీమతి 

అనిబెసెంట్ గాంధిమహోత్సునికి కూడా భారతదేశ గ్రైలవైన అత్యంత 

గౌరవం ఉండటంవల్ల ఈ అఖిలభారత మహీాళా సంఘాన్ని బల పరచాడు. 

న్యాతం[త్రేరంగంలో చాలామంది శ్ర్రులు (పముఖవ్యాతే వహాంచారు. 

త్ర్రులకు సమాజంలో వురుమనితోపాటు సరిసమానమైన హక్కు 
లను, (పతిప కత్తిని సంపాదించడానికి అనేకమంది మహానుభావులు అనేక 
విధాలుగా కృషిచేశారు. వీకిలో రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ 
[ష్మపధముడు. త్ర పురుషులనే తారతమ్యం 'లేకుండా పతీవ్య కి సమా 
జంలో సరిసమానమైన సే ఇచ్చా స్వాతంత్ర్యాలు కలిగిడండాలని ఈయన 
అభిప్రాయం. ఈయన తన అన్న గారి భార్య స సతీసహగమనం చేసినస్రుడు 
మాసి, చలించి అప్పటినుండి ఈ దురాచారాన్ని తొలగించడానికి తవ 
మైన కృపాచేశాడు. ఈ కృవీ. ఫలితంగా 1827 లో లార విలియం 
బెంటింక్ కాలంలో సతీ సహగమనం న్యాయసమ్మతం కదని నిర్ణ 

యించడం జడిగింది, ఈవిధంగా రాజారామ్  మోహననాయ్ సతీ 

సహగమనాన్ని అరక టాడు, 

ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్. శ్ర్రలు పీతంతువులుగా జీవితాంతం 
మగ్గిపోకుండా _ వితంతు ప్రనట్టునాహా దట్టి (వవేశ ఇ న్ చ్ర్రులను 
సంరత్నంచాడు. అంతేకాక త్రై ఏద్య క త్మీవమైన కస చేశాడు, 

విద్వవల్లి ప్ర నీకి సాంఘీక, రాజకీయ, లక (పప త్రి తీ చుపొందుతుందని 

ఈయన |పగాథ విశ్వాసం. జస్టిస్ రానజే క కూడా ఈశ్యరచందద వి విద్యా 
సాగర్ ను బలపరుస్తూ (టై విద్యాభివృద్ధికి కృప. చేశాడు. అం లేకాక 
బాల్య వివాహాలను అరిక్రడం ఏతంతు వునర్వివాహా న్ని [వోత్బా 
పాంంచడానికి (వజలకు బోధనలు చేశాడు, 1087వ సంవత్సరంలో 



కుటుంబం, En త్తు సం వేవుసేవలు 101 

జాతీయ సాంఘీక సభను (National Social Conference) నెల 

కొల్పారు. దీనిలో రానడ పలుకుబడిగల సభ్యుడుగా గు రించబడట మె 

కాక అతడు చాలా చురుకుగా వాస్తొన్నాడు, ఈ సభలో (ప్రత్యేకంగా 

ప్రాకు సంబంధించిన అనేక విపయాలను గురించి చర్చించారు, 

రానడే సతీమణి అయిన శ్రిమతి రవూావాయి కూజా ప్ర సంవ 

కూానికి వాలా కప్ వేశారు. 1919 వ సంవత్సరంలో ఈమె య 

సంశేమానికి పూనాలో సేవాసదన్ ను ఏర్పరచారు. ఈ సంస్థ ఇప్పటికీ 

కూడా సంక్షేమ కార్యక్రమాలను. నిర్వహీస్తూ గణనీయమైన నేవ 

చేస్తున్నది. విద్య, సంస్కృ, సాంఘక సంవెమం, సాంఘీక, ఆర్టిక 

కార్యవిమాలు మువ లై నవి శ్రులకు అందుబాటులోకి తేవడమే ఈ 

సదనం ముఫ్య క్రేం. [క్రమక్రమంగా (పైలలో కొంత అభివృద్ది 

కనిపించ చారంభించిండి. ఈవిఛంగా అభివృద్ది చెందిన భారత దిశ 

ప్రల మొప్ప మొదటే మహాళ డాక్టర్ ముక్పులవ్, ( రెడ్డి. ఈమె 

1919లో M.B.C.B. అనే పఠితులో కృతాష్టరాలై నారు. ఈమె 

మ్మడాస్ లో ముస మొదటి Es నె ద్యురాలకాక మొట్టమొదట 

లెజిన్ స్లేణిన్_ మహాళా సభ్యురాలు, మహాళా స్పీకర్. అంతేకాక 

ఈము మహాళల,ు  బొలల అనో గ్యాభివృద్టిక్సం పాఠశాలలలోను, 

నై_ద్యాలయాలలోను, అనేక సౌక ర్యాలను కూడా వర్పాబువేశారు. 

ఈము సృ ంఫలితంగా నే బాంపరా చేవాలయాలలో "దేవదాసీ పద్దితీ 

రసుఅుయిుంది, ఈ'పు ఒకే సంంతణా గృహాన్ని నెలకొల్పి అనేక వేల 

అనాధలకు, పతింశువులహే విద్యా సౌక ర్యాలను; ర్తి కిణకా కార్య [కమా 

లను, వుననానెస సౌశర్యాలను ఏర్పాటుచేసింది. 

1920 వ సంవత్చిరంలో మహాత్మాగాం) రాజకియ రంగంలోకి 

(ప్రవేశించిన తినువాతి | ప్రస. అన్ని రంగాలలోను తమ శక్తి సామష్థ్యా 
నం 

లను ఉపయూగింనుపోకానికి అభివృష్ష సాధించడానికి (ప్రయోజనకర 
యగ 

“మున సెరుటుగా రూపెందబాెసికీ వశి అచేకి అవకాశాలను కలుగ 
గ్త్. 

మా 

మ్ 

కోసం కసి శయగలరని గు పెంచడం జరగింది, మహీళలకు సమాజంలో 

త్ 
టం ణా అలానా లం శ వభ జా 

'ఉనొాము. ఆ కాబంలో | వలుట ముది టిసగారిగా తాముఘాకా చశం 
థి) 
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ఒక విధమైన నైతిక విలువలు, వుకువుడికి మరొక విధమున నైతిక 

విలువలు (Double standard of moratity) కాక అందరూ బే 

విధమైన నైతిక విలువలకు కట్టుబడి ఉండాలని మహాత్మాగాంధీ వాదిం - 

చాడు. ఆడపిలలను, మగపిల్ల లను కూడా తేలిదండులు సరిసమానంగా . 

సెంచాలని ఈయన భావన. స్వాతం, త్యానంతరం 1050 వ సంవత్సరం 

తరువాతే భారత రాజ్యాంగంలో త్ర వురుషులకు సరిసమానమైన 

హక్కులు నిర్ణ యించబడ్డాయి. 1950-55, 1956 సంవల్సేరాలలా 

హీందూ కోడ్లో (పవేశ క పెట్టన శాసనాలన్ని సమాజంలో త్రై ల పతి 

ప శీని బలపరచాయి. దీని “ఫలితంగా త్తే సాంఘిక, ఆక, కయ 

రంగాలలో అద్వితీయమై మెన పాత వహించే అవకాశం లఫీంచింది. 

1929 వ సంవత్సరంలో బాల్యవివాహాల నిరోధక చట్టం (పవెశ 

పెట్టబడింది. ఈ చట్టం ప్రకారం వివాహం నాటికి వరునికి 15 సంవత్స 

రాలు, వధువుకు 15 సంవత్సరాలలోవు వయసు ఉండరాదు. అంతేకాక 

1954 లో (పత్యేక వివాహచట్టం, 1955 లో హిందూ వివాహ చట్టం, 

ఏడాకుల చట్టం. 1956 లో హిందూ వార సత చట్టం; హాందూ సంర 

తక చట్టం, 1961 లో వరకట్న నిషేధ చట్టం మొదలైనవి (ప్రవేశ 

పెట్టడం జగింది. ఈ శాసనాలన్నీ రూజూా సమాజంలో యై! కూడా 

పురుషునితో పాటు సరిసమానమైన స్లానం కల్పించడానికి ఏర్పాటు 

చేసినవి, న 

త్ర సంవేమ సేవలు, త్తే సంవేవూని కృపి. చేసే సంస్తలు, సాంఘీక 

3 
ఇల్లే స 

సం నేమ విస్త ఎ్రిలే (వా జెక్టులు, కేంద సాంఘీక సండేము సంస్థ, 

సాంఘీక, నె తిక, ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు, [వసూతి, విన సండేము 

కార్యక్రమాలు మొదలైనవి ప్రే సంవేేను సేవలకు ఎక్కువ బె ధ్యతను 

వహించాయి. పంచవర్ష | ప్రణాళిక లలో _వవేశ పెట్టిన ఆర్థి కాభివృద్ది పథ 

కాలవల్ల (ప్రులకు కడా. కదొ్యిగావశా శాలు లభించడం జి సంది. 

అయినా అ నేవ అశ కతలవల్ల శ్రీలు డొెద్యోగావకాశాలను పొంద లేక 

పోతున్నారు, (ప్రైలలో ఈ అశ కృతలను తొ లగించడంవల్ల చాలామంది 
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ల లను అభివృద్ది పరచవచ్చు. ఈ అనే కృతలను తొలగించడానికి అనే 

ని క్షణ్రా శేం దాలు ఏర్పాటుచేసి పారిశామిక, వ్యాపార, డర్యోగలక 

కావలసిన కికుణ నివ్వాలి. శేం|ద సాంఘిక సంకేము సంస్థ అనేకమంది 

యైలకో ఉద్యోగావకాశాలను కలుగ జె స్తున్నది, స్వచ్చంద సేనా సంస్థలు 

నడిపే సాంఘిక సంవ్నేవు సంస్థలలో గల యైలకు వారె అవశ్యకతను, 

ఆస కృనిబట్టి వారికి శిత్షణనిచ్చి అగి స్ట్ సంరత,ణను కలుగజే స్తున్నాయి, 

సంకి ప విద్యాకొర్సులు 
whee అవాలి 

చాలామంది శ్ర్రులు తమ జీవనోపాధిని తామే సంపాదించుకో 

వలసిన పరిస్థితులలో ఉంటారు. కాసి అటువంటి అవసరంగల (పతీ 

ఒకరూ ఉద్యోగా ర. రత పొందడంలేదు. అంతేకాక మహిళలకు, చాల 

బాటిక లకు ఏర్పాటు చేసిన విద్య, ఆరోగ్య సం శమ కార్యక మాలకు 

అనుభవంగల (సై ప్రల లను నియమించవలసిన ఆవశ్యక త ఏర్పడుతోంది. కాస్ 

కసిస విద్యాధర తగల శ్రీలు లభించడం లేదు. కనుక త్రులకు కసపిస 

విద్యా రృతను న లుగ చేయడానికి కేరద సాంఘిక సం వేము సంస్థ 

సంన్న్ప్త విద్యా కోర్సులు, న్సీక్ష్స గా కంచాలు ఏర్పాటు చేసింది, ఈ అవ 

"కాశం వల్ల శ్రీలు చెండు లేదా నూడు సంవత్సరాలలో కసిస విద్యా 

రతను పాందగలుగుతున్నారు. దీనిద్వారా వ్క్రు (వాథమిక వాఠ శాల 
ల్ో 

లలో ఉపాధ్యాయులు, (గామసేవికలు, మంతిసానులు, ఆయాలు 

ముదల న ఉద్యోగా ర తలను వాందగలుగుతున్నారు, 
యా యా 

ఈ పథకంవ్ల 20-85 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సుగల అధిక 

సంఖ్యాక ౮ై సులు మాధ్యమిక లేదా ఉన్నత పాఠశాల పీతులకు హాజరు 

కాగలుగుతున్నారు. ఈ సంవ ప్త విద్యా కోర్సులో చేరాలంకే ఈ 

కింది అ న్స తలను పొండి ఉండాలి. 

1. సంశక్నీప్త విద్యా కోర్సులను నడిపే యూనిట్లు ఒకి సమయంలో 

కనీసం 25 మంది ఏ ద్యార్టులకు వసతినియగలిగందిగా ఉండాలి. రెండు 

పూర్తి సంవత్సరాలలో" కపిస విద్యా క్లతను సంపా దించుకోగలిగోలా 

ఉండాలి, 
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2, ఈ కోర్సులో చేరడాని! ౨5-80 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు. 

ఉండాలి. | 

ఉన్నత పాఠశాల పరీక్షకు హాజరుకావాలంకే 4 లేదా 5 వ తరగతి. 

గానీ, మాధ్యమిక పాఠశాల పరఠీీతకు హోజరుకావాలంశు కి బేడా 

4వ తరగతిగాసి చదివి ఉండాలి. 

అకక అత్యవసర పరిస్థితులలో ఉన్నవారు, ఆర్థికంగా ఒకరిమోద 

ఆధారపడి జీవిస్తున్నవారు, వెంటనే ఉద్యోగాన్ని చేపట్టడానికి 

తయారుగా ఉన్నవారికి ఈ కోర్సులో చేరడానికి ఎక్కువ 
(పానుఖ్యతేనిన్తారు, 

[గామాణ |పాంతాలనుండి వచ్చే యైలకు ఎక్కు-వ (పాముఖ్యతే 

నిసారు. 

పంచవర్ష | ప్రణాళికలలో శ్రీ సంమేమ సేవల ప్రాముఖ్యతను 

గుర్తించి పెద్ద "ముతాలలో (గాంటులను కేటాయించడం జరుగుతుంది, 

కేంద ఆరోగ్య మంతిత్వ శాఖ కుటుంబ నియం[|తణా పథకాలను చేశ 

మంతటా (పవేశ వెట్టి జనాభా చికుగుదలను అరికట్టడ మేకాక (ప్రల 

అరా గ్యాన్ని సంరవ్నీంచి ఆయుః [పమాణాలను, ఆరోగ్యాన్ని వంచ 

డానికి పో హదం చేస్తుంది, త్ర సం తేమార్భమై శ్రులకు ఈ కింద 

చేరొంన్న సేవలను ఏర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది, 

[| నాంఘిక, ఆపక, సంవేవు కార్య[క మాలు, వికలాంగులు, అశ కత 

స నేవ చెందిన లకు (పత్యేక సంవ్నేవు నెవలు, 

. ఉద్యోగాలు చేస్తున్న మహిళలకు వసతి సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు 

చేయడం, 

మహాళలందరూ ఒకచోట సమావేశము మహీళా మండలులను 

ఏర్పాటుచేసుకుని వినోద, విజ్ఞాన, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను 

జరువుకోవడంలో సహాయం వేయడం. 

వసతి, సంరకుణ కలుగజేసే స్వచ్చంద సంతేవు సంస్థలు. దిక్కులేని 
ప్రలకు వసతి సౌకర్యాలను కల్పించడం. 
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క, మహిళలకు వారసత్య వాక్కు; అ స్తీ హక్కు-, విడాకులు మొదలై న 
వ్యవహారాలను చూడటానికి న్యాయసహాయం అంద చేయడం, 

6. మహిళలకు సాంపుక విద్యా శేందాలు ఏర్పరచడం, నిరకురాస్యు 

వైన మహిళలకు కనీసం ఉత్తరాలు చదువుోగలిశే స్థాయివరకూ 
విద్య నేర్పడం, పారసత్వానికి సంబంధించిన శిత్షణ ఇవ్వడం, 

సాంఘీక జీవనంలో సక్లుబాటు చేసుకోవడానికి సహాయం చేయడం, 
కొన్ని శతా బ్రాలనుండి భారతదేశంలో ఆడపిల్లల విద్యపట్ల 

అశద్దవహించడ ౦ జరిగింది. 1959 వ సంవత్సరంలో “నేషనల్ కౌన్సిల్ 

ఆఫ్ ఉమన్) ఎడ్యు శేషన్” ని (Nauonal Council of women’s 

education) కేంద (ప్రభుత్వం స్యా సాపించింది. ఈ సంస్థ బాలికల, ప్రల 

విద్యాభివృద్ధి! అనెక పథకాలను తయారు చేయడం జరిగింది. అంతేకాక 

యమయహాళల్క, బాలల ఏద్యాపథ కాలు సంత్భ పీకరంగా ఆర్థిక సహాయాన్ని 

 బాంచే బాధ్యతను కూడా ఈ సంస్థ చేపట్టింది, 

"రెండు మూడో పంచవర్ష |పణాళికలలో త్రీ విద్యాభివృద్ధి కె 

(పక్వేక విద్యా పథక్షాలను పర్పాటు చేయడం జకెగింది. అంతేకాక 

అ నేక రకాలే వ స్వాలర్ వీప్లను కూడా మంజూరు చేయడం జకిగింది, 

అ నేక బాలికల పాఠశాలలను నిక్మించి ఆ పాఠశాలలకు గృహవసతి 

నాక ర్యాలను ఏర్పాటుచేయడ మేకాక [గ7మాణ పాఠశాలలలో పనిచేసే 

మహిళా ఉపాధ్యాయ్యులకు గృహవసతి సౌకర్యాలలకు ఏర్పర దడంకూడా 

జరిగింది. బాలికలకు, మహిళలకు ఉచిత విద్యా సాక ర్యాలను కూడా 

(ప్రభుత్వం (పవెశ పె పెట్టింది. 

చ్చి సంకై మ "సేవా సరస్థలం 
త్రి సంజేము * నవా సంస్థలు. డు రకాలు, . 

1. చిన్నచిన్న (ప్రాంతీయ సంస్థలు. ఇప్ అనాధ గృహోలు, వితంతు 

గ్రహాలు మొదలై నవి. ఇప్ ఆ (పత్యేక సమస్యలుగ ల (స్రులకు 

సంవేవు సేవా బాధ్యతను | పత్య మంగా వహిస్తాయి. 

2, వి సత (పాంతాలలో కృపి చేసే సంస్థలు. ఇవి ముఖ్యంగా ఆ స్త్రీల 

అభివృద్ధి పథ కాలను (పజలందరికీ తెలియ జెసాయి, అంతేకాక అనేక 
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(శ్రీ సంవేమ స సంస్థలను కూడా నిర్వహాన్తాయి. | పాంతీయ సంతమ: 

సేవా సంస్థలలో ఆర్థిక సహాయం కూడా చేసారు. ఇటువంటి సంస్థ 

లలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినవి లా 

1. ఆల్ ఇండియా ఉమన్ కాన్ఫ రెన్స్ 

(All India Women’s Conference) 

2, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉమన్ ఇన్ ఇండియా 

(National Council of Woman in India) 
ల, అసోసియేషన్ ఫర్ మోరల్ అండ్ సోవల్ హౌజిన్ 

ఇండియా 

(Association for Moral and 5006141 Hygiene in 
India) 

4. యంగ్ ఉమన్స్ క్రిస్టియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా 

(Young Women’s Christian Association of India} 
5, కస్తూర్చా గాంధి నేపనల్ మెమోరియల్ (ట్రస్ట్ 

(Kasthurbha Gandhi National Memorial Trust) 
మొదలై నవి, 

నేసన నల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉమన్స్ కాన్ఫరెన్స్ 
1925 లో న్థపేంచడ డం జరిగింది. దిని ముఖ్యో దశ మేుమంకు — 

. భారత దేశంలో గల అన్ని జాతుల, మతాలకు చెందివ 
సమన్వయ పరచడం, 

. భారతదేశ శ్రీ త్ర్రులిను, నినువ్రలను, సాంఘీక, పౌర, నె తిక, విద్యా 

రంగాలలో పవృ పరచడం. 

. చేశాలలోగల జాతీయ, |పాంతీయ వ్యవస్థల మధ్య సమన్వయాన్ని 
చింపెందించడం. 

1955 నాటికి ఈ కొ"న్సిల్ లో 12 విభాగాలున్నాయి. అసోసి 

యేవన్ ఫర్ మోరల్ అండ్ సోషల్ పాజిన్ ఇన్ ఇండియా, భారత్ 

స్కాట్ అండ్ గైడ్స్ మైన్స్ నర్సన్ అసోసియేపన్ మొదలగు 
వాటితో ఈ నేషనల్ కొస్పిల్ ఆఫ్ ఉమన్ కాన రన్స్ చేరడం జరి 

గింది, దీని శేం[ద కార్యాలయం శిలలో ఉంది, 
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ఆల్ ఇండియరా ఉవంన్ న కాన్ఫరెన్స్ - 

ఆల్ ఇండియా ల కాన్ఫరెన్స్ 1529 లో స్థాపించబడింది, 

ప్ని ముఖొ “టైశం తులు కిశంవ్రల సం తేమ సేవలను వళస్నోటుచేయడం. 

ఇది సంవత్పరాని కొకసారి సమావేశ మవుతుంది. ఈ సంస్థ (ప్రసూతి 

గల్పహాలు, నర్చరి పాఠశాలలు, పాలశేం[చాలు, సహాకార సంఘాలు 

నిర్వహిస్తున్నది. 1955 నాటికి ఈ కాన్ఫరెన్స్ దేశం మొత్తంమాద 

శీర (పథాన శాఖలు, 200 సహాయక శాఖలు కలిగిఉన్నది. 

యాంగ్ ఉమున్స్ కిష్టియంన్ ఆసోసిమేషన్ 

ఈ స సంస్థా 1905 లో జ్ఞసించబడంది. దది శ్రీలకు, బాలిక లకు 

సంతేమ కార్యక్రమాలను సీర్పరచడం, విద్యా సౌకర్యాలను కలుగ 

"చేయడం మొదలైన కార్య్మకమాలను చేప పట్టింది. 

కస్తూర్బా గాంది వెవెోంరియుల్ (ఉం 

ఈ సంస్థను 1945 లో స్థాపించడం జరిగింది. -వ్ని ముఖ్యో బ్రేకం- 

1. భారతదేశంతో గల ఈల? శికున్రుల సంమెమార్డ్య మె అ నేక సండెము 

కార్యక్రమాలను సిర్వహంచడం. 

౨. వారకి అనేక సంకేమ సంస్థృలను స్థావీంచడం, 

లె. [గామాణ త్ర్రులకు నక్ష క్రా కార్య [క్ర |కమాలను ఏర్పరచడం. 

ఈ సంస్థ తన ఆశయ సిద్దికి (గామాలలో అనేక శికేణా కేందా 

లను ఏర్పరచి స్ర్రీలను (గామ సేవకులుగా తయారువేస్తున్నది. అనేక 

[గామాణ సంవేవు "శేర్యదాలను స్థాపించింది. వను గృహాలు, విద్యా 

కిం_్రాలు, (పసూతి గృహాలు మొదలైన సంస్థలను నడువుచున్నది. 

ఈవిధంగా ఈ సంస్థలు చ్ర్త్రీ సంతేవూనికి అనేక పిధాలైన సేవలు 

అందించడం జరుగుతున్న ది, 

ఉద్యోగాలలో స్తేగలకు' ప్రత్యేక సంరశ్నుకా చర్యలు (ప్ర వన 

“పెట్టడం కూడా జరిగింది. 11960 వ సంవత్సరంలో లి. ౧ లక్షల వలు 

కర్మాగార ఉద్యోగాలలో నియమితు'లై నారు, 1948 కర్మాగార 

చట్టంలో స్త్ర కార్మికుల పిల్లలకు శిశు. గృహాలు. తెరిచారు, 



108 భారత జేశంలో సంఘసంతెమ సేవలు , 

6 సంవత్పరాల లోవు వయసుగల పీల్హ లును స్త్రీలు తమతో బాటు: 

కర్మాగారానికి తీసుకుని వెళ్ళి. ఈ శికు గృహాలలో ఉంచవచ్చు.' 

అంతేకాః |పసూతి సౌకర్యాలను కూడా ఏం ర్పాబుచేయడం జరిగింది, ' 

1941 గనుల [పసూతి సౌకర్య చట్టం; 1948 కారిక భీమాచట్లం, 

1951 వూంకుషన్ క. చట్టం ము దలై న శాసనాలన్నీ కూడా సి 

సంతేమానికై (ప క్వేక అంశాలను కలిగిఉన్న వి. భారత దేశంలో 

సాంఘిక సేవలు, సాంఘిక సంమేమ సేనల అభివృద్దికి స్వచ్చంద 

సంవేమ సంస్థలు తమవంతు సేవలను నిర్వహ; సున్నవి. సం నేవు వాస 

నాలను (పవేశశె పెట్టడం, పాఠ శిలలను స్థాపించడం, అనాథాశమాలను, 

సేవా సదనాలను, వితంతు గ్బహో అను స్థాపించడం మొదల న కార్య 

క్రమాలన్నీ అధికంగా స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు, సంఘ సం మేను నేవ. 
కుల ద్వారానే జరిగేపి. 

స్వాతం త్యం వచ్చిన తరువాత భారత దేశంలో త్ర సం కమా 

నికె నలునె పుల నుంచి క జవెగింది. భారత రాజ్యాంగం (ప్రకారం 

భారత చేశం (పజాసౌమ్య _పభుత్వమని [పక టించారు. న్యాయం, సమా 

నత, స్వెచ్చ, సాభాత్వం మొదలైన స్మూతాలవైన (ప్రజానామ్య. 

(పభుత్వ ఆధారపడి ఉంటుందని తెలియజేశారు. రాజ్యాంగంలోగల 

15 [పకరణ [పకారం జ్ర పురుషులకు సరిసమాన మన హక్కు-లను, అవ 

శాశొలను కలుగ జేయడం జరిగింది. (పభుత్వం ప్ర నస్వలకు అదనంగా మరి 

కొన్ని (పత్యేక కార్యక మాబను ఏర్పరచింది. రాజ్యాంగంలో (వకటనలు 

14, 15, 16 |పకారం త్రై పురుష భేదాలు లేకుండా సమాజంలోగల 

పతీ పౌరుడు పొరురాలు అన్ని హక్కులను, అవకాశాలను అనుభ 

వించడానికి అ ధతనుహెంది ఉన్నాడు అని రన్న ది, భారత రాజ్యాంగం 

(వకారం స్రీలకు వునషులతో సరిసమానమైన అవకాశాలను ఏర్చర 

చారు, శ్రీలు వుగుమలతోోపాటు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందడానికి 

గాను శత్ర్రులకు అన్ని రంగాలలోకూడా ప్రత్యేకంగా అదనవు అవకాశా 

లను, సౌక కర్యాలను కల్పించడం జరిగింది. అనేక సామాజిక శాసనాలను 

ప్రవేశ వెట్టి సమాజంలో త్ర యొక్క హాక్కు_లను వెంవొందించి 
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తద్వారా ఆమె (పతిప త్తి అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది. అంతేకాక విద్య, 

వైద్య సౌకర్యాలు, అకక సహాయం మొదలై న కార్య(క్రనాలను ఏర్ప 

రచి అటు కుటుంబంలో చేశాక ఇటు సమాజంలో కూడా యై స్థానాన్ని 

-వింపొందింపచేయడం జ3గింది. (యై సంమేమ సేవా కార్యక మాలన్ని 

ఒకదానితో ఒకటి అంతః సంబంధాలను కలిగి ఉండటమే కాక ఒక దేవా 

కార్యక్రమం (ప్రభావం వేరొక కార్యక్రమంపై (పసరించడం కూడా కని 

పి స్తుంది, ఉదాహరణకు _య్ర్రలలో ఏద్యాభివృద్ధి కలుగ జేసినట్లయి లే 

సామాజికంగా వారి అంతేస్తు -విరగడ మేకాక వారికి ఆర్థిక స్వాతం్యత్యం 

కూడా లభి స్తుంది. అంతేకాక వారి ఆరోగ్యాభినృద్ది చెందటానికికూడా 

అవకాశం ఉంటుంది. దీనివలన యై కుటుంబంలోను, సమాజంలోను 

చురుకుగా పాల్లొనగలి7 నకి సామర్థ్యాలను పొందుతుంది. ఈ విధంగా 

యోని ఒక రంగంలో అభివృద్ది చేసినట్టయిన మిగతా రంగాలలో 

తనంతటతానె అభివృద్ది చెందడానికి అవకాశాలు ఏర్పడతాయి, 

1929 వ సంవత్సరంభో ఆల్ ఇండియా ఉమన్స్ ఎడ్యు శేషన్ 

ఫండ్ అసోసియీవన్ వర్పడింది. దీని సలహ్మపకారం డిల్లీలో “లేడీ 

ఇర్విన్ కాలేజ్” అనే జేరుతో గృహ విజ్ఞాన కళాశాల తెరువబడింది. 

ది యూనివర్శిటీ ఎడ్యు కేవన్ (194ర్సిలో స్థాపించడం జరిగింది. ఈ 

కమిషన్ త్రీ విద్యావంతురాలవడంవన్ల గృహానికి, సమాజానికీ మేలు 

చేకూరుతుందని తెలిపింది. 1948 కార్భిక భీమా చట్టం (పకారం ప్ర 

కార్మికులకు పురుషు కార్మికులతో సరిసమానమైన వేతనం 

నిర్ణయించారు, 

కొంతమంది శ్రలు నిరశురాస్వులై ఉద్యోగాలు చేయడానికి 

ఎటువంటి శీక్షణను పొందిఉండటంలేదు. అటువంటి స్రీలకు, అర్థిక 

స్వాతంత్యం కలుగ బేయడాసికి (పభుత్వం (గామోాణ నగర [వాంటో 

లలో కూడా కొన్ని త్ర వృలి న్స్ క్ష గ్రా కేందాలను వఏర్పాటుచేయశం 

జరిగింది, 

పునరావాస కార్యక్రమాల మంతివర్టం, భారత పభుత్వం 

స్వాతంత్ర్యం వచ్చినతరువాత కొన్ని నిక్షణా కార్యక్రమాలను (ప్రత్యే 
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కంగా త్రీలకో సర్పాటుశేయడం జరిగింది. అల్లికలు, అద్దకాలు, 

బుట్టలు అలడం, నూలు వడకటం, ఎం|బాయిడకరీ, పళ్ళను నిలువ. 

చేయడం మొదలై న వాటిలో ్రైలకు శితుణ ఇస్తున్నారు... 9409-50 

నాటికి ఇటువంటి లిత్షణా శేం[దాలు 9ర ఉన్నయి. అంతేకాక చేతి 

పనులలో తిక్షణ్య ఇచ్చే కేం చాలను (పారంభించారు. ఇల్ ఇండియా 

హోండీ (క్రాఫ్ట్స్ బోర్ (All India Handy Crafts Board), అల్ 

ఇండియా విలేజ్ ఇండస్లీ న్ బోర్డ్ (All India Village Industries 

Board) వివిధ పి శమలలో శిక్షణా కేర్యదాలను ఏర్పరచినవి. కుటీర 

పరి శ్రేమలకు, చిన్నతరహా పరిశ్రేమలకు, చేతిపనులకు [ప్రోత్సాహాన్ని 

కలుగచేయడమే కాక ఆయా పరిశ్రమలలో త్ర్రలకు ఉఆదో ఖగ వ 

"కావాలను ఏర్పాటుచేయడం కూడా జరిగింది. 

1958 లో శేంద సాంఘిక సంవేమ సంస్థ పట్టణ కుటుంబ 

సంతేమ పథకాన్ని ప్రవేశ పెట్టింది. ఈ పథకం |ప్రశారం తక్కువ అదా 

యంగల పట్రణ కుటుంబ _్ర్రులికు ఆర్థిక సహాయం చేయబడింది. పారి 

శామిక వాడలు ఏర్పడి నగర (పాంతాలలో చిన్నతరహా పరిశ్రమలను 

నెలకొల్పారు. ఈ పరిశ్రమలలో సుమారు 500 మంది (స్త్రీలను నియ 

మించడం జరగింది. ఈ పరి శవులలో (పతీ కార్షికురాలు రోజుకు 150 

వై సలు సంపాదించుక్ గలదు. శెండో పంచవర్ష (ప్రణాళిక నాటికి ఇటు 

వంటివి 20 యూనిట్లను స్థ పించి 10,000 కుటుంబాలకు సౌకర్యం కలుగ 

చేశారు, శెండో పంచవర్ష [పణాళకా "కాలంలో కేంద సాంఘీక 

సంవ్నేవు సంస్థ మహీళా సంషేము కార్యక మాలను ఏర్పాటుచేయడానికి 

66 వెలట్ సంతకము వి సృతే (పాజక్టలను నెలకొల్పింది. ఇందులో 

ముఖ్య మైన కార్వ| క్రమాలు సాంఘుక ఏద్య కుట్టు తరగతులు, సాంస్క్ఫ 

తిక, వినోద సౌకర్యాలు మొదలై నవి, చాల్యాడిలు, చేతిపనుల 

శేందాలు అన్ని (ప్రాజక్ట్ ల ద్వారా నడుపబడుతున్నాయి. మూడో 

పంచవర్ష [పణాళిక్ర నాటికి ఈ (పాజక్ట్ ల సంఖ్య 65 కు పెరిగింది. 

[గామోాణ (పాంతాలలో శ్రే సంశేమ కార్య క్రమాలు, అ నేక 

(పభుత్వ త్ర న సంవేవు ఐభిగాలు, శేంద సాంఘీక సంతన సంస్థ 
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(గామోణాభివృద్ది విభాగాలు, స్వచ్చంద చ్చవా సంస్థల ద్వారా ఏర్పరచ 

బాయి, 

ఉ తర పేక్ [గౌమాణ పాంతాలలో త్ర సం కమ విఫెాగం 

198? లో కాంగెస్ మం,తివ ర్షం ద్వారా ఆరంభమెంది. (పతి జిల్లా 

లోను 15 మంది [గామనెపకలు నియమితులై వారు. [పతి [గామ సెవికకు 

మూడు బేడా నాలుగు గామాల శ్రీ సంచేవు కార్య క్రనూలను పర్య 

వేన్నంచే సాధ్యతే శేంద సాంఘిక సంతేవు సంస్థ [౧ౌమాణ |[వాంతా 

లలో కొన్ని యై సంచషేవు కార్యక్రమ విభాగాలను నెలకొల్పింది, అమి 

ఏవంకు --- 

lL. స్వతస్సిద్ద మైన సంక్నమ వి స్ఫృత (పాజ్మక్ట జెక్ 

2, సాముడాయి కాభివృద్ధి - సంత్నేమ వి స్తత పా 

కి, మహిళొమండలములు లేడా స్వచ్చంద చేవా సంస స్థలద్వారా నడిపే 

సంవేవు కార్యక మాలు, 

4, కుబుంబ, కిక సంవేమ (ప్రాజెక్ట్లు 

1954 వ సంవత్సరం అ బరు 2 వ తేదీన మొట్టమొదటి 

[గామాణ సంవేవ వి సృృత ప్రాజెక్టు నెలకొల్చ బడింది. ఈ (పా చెక్టు 

ముఖ్యంగా శ్ర్రులు, నిశువుల సం మేమంకోస ౦ ఏర్పరణారు. నిశుగ్భహోలు, 

(పాథమిక పాఠశాలలను నడిపే చాల్యాడిలు, వ యోజనవిద్య, సాంఘీక 

విద్య, పాథమిక వై వైద్య సౌకర్యాలు, (పసూతి సౌకర్యాలు, కళలు, చేతి 

పనులు, సాంస్కృతిక, వినోద కార్యక్రమాలను ఈ (వా జెక్టులు ఏర్పాటు 

చేయడం జరిగింది, (పతీ కిం దంలోను ఒక [గామ సేవిక, ఒక [కాఫ్ 
డి 

ఇన్ స సక ర్, చాయ మొదలైన వారితో ఒక సిబ్బందికూ జా ఏర్పాటు 

చేయబడింది. ఈ సిబ్బంది ఒక ముఖ్య 'సేవిక పర్యవేశుణలో ఉంటుంది. 

మొదటి. పంచవర్ష (పణాళకనాటికి ఇటువంటి [పా జెక్టులు 

292 నెలకొల్పబడాయి, ఈ (పాజెనలలో 1,150 శేందాలను ఏర్పాటు 
G ర | 
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చేశారు, ఈ శేం దాలు మొ లేం 600 [గామాలకు సంక్నేమ కార్య 

[క్రమాలను సిర్వహంచడం జరిగింది, ఈ కార్యక్రమాలకు అయిన 

ఖర్చును 12:6: 5 నివ్చ తిలో కేంద సాంఘిక సంవేమ సంస్థ 

(ప్రభుతం, ప్లేక్ స్థాయి వరుసగా భరించడం జరుగుతున్నది, శెండో 

పంచవర (పణాళక నాట్కి ఈ (పా జెక్టుల సంఖ్య 714కు పెరిగింది, ప, లు _ 
1961 వ సంవత్సరంలో ఈ [పా జెక్టులు చేసే సంశెమ కార్యక్రమాలను 

మహపాళా మండలులు, స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు ఇవ్వడ మెంది. దనికి 

అయ్యే ఖర్చు సంవత్సరానికి వుమారు కి,200 రూపాయలు. దీనిలో 

75 శాతం శేం!ద సాంఫీక సంవ్నేమ సంస భరిసుంది. మిగిలినశాతం EU స Pong 
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స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు భరించడం జరిగింది. మహీళా మండలులు, 
స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు అంత సంతృ పి కరంగా తమ బాధ్యతే లను 

నెరవేర్పలేకపోయినవి. కనుక మరల ఈ బాధ్యతను (వా జెస్టేలు 
వహాంచడం ఆరంభమయింది. 

స్రీ) సంమేమ కార్యక్రమాలలో సాధారణ స్త్రీ) లేకాక పత్యేక 
సమస్యలు గల సీ 9లకు కూడా (ప్రత్యేక ప్రీ) సంవ్నేమ కార్య క్రమాలు 
ఏర్పాటుచేయడం జూగింది. అనేకమంది న్న 9లు, బాలికలు సమాజంలో 
మోసానికి గుకిఅయి అనేక సామాజిక, నై తిక, ఆర్థిక సమస్యలకు 

లోనవడం జరుగుతున్నది. అబువంటి _స్ట్రీలు సాధారణంగా నై తిక 
(పమాదాలకు లొంగిపోయిన వాకుగాన, నేరస్తులుగా గానీ, ఆరి కంగా 

ఇతరులవై : ఆధారపడినవారుగా గానీ, వితంతువులుగావి లేడా 

శారీరకంగా మానసికంగా వికలతం పొందిన వారు గాన్ అయి 

ఆంటారు, 

సాధారణంగా సాంఘీక, ఆకె క కారణాల (ప్రోద్చలంవలన సీ రు 
వ్యభిచాకిణు'లుగా మారడం జరుగుతున్నది. స్త్రీలలో ఈ సాంఘీక, 
నైతిక పతశాన్ని.:.తొలగించడానికి 1356 న సంవత్సరంలో అవినితి 
(పవర్శనా నిర్భూలన చట్టం (Suppression of Immoral traffic 
At) (పవేశ పెట్టబడింది. సమాజ దౌర్జన్యానికి బలై పోయిన _స్ట్రీీలను 
సంరవ్నీంచడానిక్షి “దేశం నలుమూలలా ౬) సంర డక గృహాలను 
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స్థాపించాలని వ యించడం జెగింది.  ఆసోసియువన్ పర్ మూరల 

రండ్ సోషల్ హైజిన్ ఇన్ ఇండియా (As$sOCiation for Moral 
and Social Hygiene in India) అనే సంస్థ స సమాజంతో సాంఘీక 

నె తిక అగోగ్యాన్ని భ|దెపరచడానికి వర్పరచబడింది. ఈ' సంస్థ ఢిల్లీలో 

ఒక సంరక్షణా గహోన్ని స్థాపించింది. సామాజికంగా, నె తికంగాం పతనం 

చెందిన శ్ర్రులను ఈ గృహాలలో చేర్చి నారి పునరావాస బాధ్యతను 

సేకరించడం జరిగింది, ఈ గృహాలలో గృ్భహ విజ్ఞానంలో నిక్షణ, ఉన్నత 

విద్య నేర్పడం జరుగుతుంది. ఈ గృహాలలో. చేరిన (స్ర్రీలను తమ 

కుటుంబ సభ్యుల హోమో షతాలమోద వారిని తిరిగి తమ కుటుం చాలకు 

పంపడం జరుగుతుంది. లేదా ఉన్నత వీద్యః వృత్తి వీక్షణ పొందిన తరు 

వాత తేమ స్వశే క్రి కృిమోాద తాము జీవించగలిగ శశిని పొందినపుడు 

లేదా వివాహంకాని లకు పివాహాలు చేసిన తరునాత వారిని ఈ 

గృహోలనుంచి విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తరువాత కొన్ని 

రోజులు వారినె పర్య'వేత్ణ జరువుతారు, 

చేశన్యా షంగా గల రాష్ట) వాంట్ (Vagraints Actsy 

చట్లాల (ప్రకారం భికమొటనచేసే స్త్రీలను, చాలిక లనుకూడా వేం7ంట్ ఎ 

గృహాలలో చేర్చుతారు. (స్త్రీలకు, బాలికలకు (ప్రత్వేక గృహాలను వర్ప 

రచి అందులో వారికి విద్య; వృ త్రి శిత్షుణ ఇస్తారు. ఈ గృహాలలో 

శ్రీలు ఉండవలసిన కాలం నిర్భయించలేదు. వారు విద్య గానీ, వృత్తి 

శికణగానీ పూ కృ చేసుకున్న తిర వాత నెలకు 50 రూపాయలు ఆర్హించ 

గల శేకి సామ్య రన్న వొందినవుడు వారిని ఈ గృహాోలనుంచి విడుదల 

చేస్తారు. వివాహం కాని శ్రీలు, ఇ్రాలికలకు సాధ్యమయినంత వరకూ 

వారికి తగిన యువకులు లభి ఏ వివాహంచే సీ విడుదల చేయడం జరుగు 

తుంది. వివాహ మన లను భ రృలు హోమో షత్రం వే వారిని విడు 

దల చేయడం జరుగుతుంది, అజే | విధంగా కుటుంబంలో సభ్యు లై నా 

వచ్చి ఆ గృహంలో గల సల బాధ ధ్యతను వహసావని హోమో షతం (ల 

® 
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_5 ఆ ప్రి 
కొంత. కాలం పర్యవేయుణ కూడా ఉంటుంది.. 

ఈవిధంగా సంరకీణ గృహోలనుంచి, సంస్క_రణా గృహోలనుంకి 

విడుదల అయిన శ్రీలకు సంస్థాగత సేవల ఆవశ్యకత కూడా ఉన్నది, 

(పభుత్వ సంస్థాగత నెవలు, . స్వచ్చంద సంస్థాగత. నెవలు అ నేక్రం 

నెలకొల్పడం జ3గింది. యైలక తాత్కాలిక వసతి గృ్బహోలను 

ఏర్పరచడం అనెక తరహా ఉత్ప ర్తి త్రి వ్యవస్థ: లను నెలకొల్పడం, - అవస 

మెన ప్రీలక సహయం చేయడానికి ప్రభు భుత్వేం 3 న్న్న (వత్యేక 

ఏర్పాట్లను చేయడం _ మొదలైన అనేళ కార్యో క్రమాలు చేశారు, 

"రెండో పంచవర్ష ప్రణాళిక పూ ర్త య్యేనాటికి ఉత్ప త్తికేం దాలు, 

లితి౦ జిల్లా. వసతులు ఏర్పాటుచేయడం జవగింది. 

ఇ షే లకు విడుదల, చేసారు. ఈ విధంగా విడుదలచేసిన త్రులై 

అనాధలు,. వితంతువులు, వికలాంగులు, మానసిక. అథ క తకు 

లోనైన. వారెని సంరశీంచడానికి ప్రత్యేక ౦గా త్ర్రులకు అచేకై 

సౌకర్యాలు ఏర్పాటుచేశారు, కాని వాటి. కార్యక్రమాలు. అంత 
సంతృ ప్రి ప్పి కరంగా జరగడంలేదు. ఈస సంస్థలు స్మక మంగా పనిచే. వమూలం పే 

ప క్రికి (పభుత్వం, శేంద సాంఘిమ సం తేమ సంస్థ స్వచ్చంద సేవా 
సంస్థల ద్వారా గురి ర్థెంవును పొందాలి. 

ఈనాడు వభత్వరు సాంఘిక సరకేమ. విభాగాలు, శేంచ 

సాంఘిక సండశేవు సంస్థ, త్ సంవేవూనితై. కప చే సే వ్యవస్థలకు, 
సంస్థ లకి ఆక. సహాయం. అందజేస్తున్న ది, 

కిక పతనం = సాంఫిక సంరక్షణ స 
[పపంచంలో అనేక “-జేశాలలో' వ్యభిచారాన్ని ని పే.ధిస్తూ 

చట్టాలను (ప్రవేశ పెట్ట రతం జరిగింది. మన దేశంలో కూడా స్వాతం త్యానికి 
పూర్వం నుండి వేశ్యావృ శ్రి తిని అరికట్టడానికి వివిధ రాష్ట్రాలతో వివిధ 
చట్టాలను రూవెందించారు,. అయినప్పటికీ ఈ సమస్య ఇప్పటికీ 
తీ వంగాచే ఉన్నది. ది అసోసియేషన్ ఫర్ సోవల్ అండ్ మూర్ 
పాజిన్ (The association for social and moral hygiene) 
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ద్యోగ స్త్రలకం వసతి సౌకర్యాలు . 
ఇళ 

- నగరాలలోను, పార్మిశామిక ప్రాంతాలలోను ఉదోోగాన 

“కాశాలు ఎక్కు-వ సంఖ్యలో అభివృద్ధి చెందడంవల్ల అధిక సంఖ్యాక 

(శ్రీలు తవు కుటుం బాలను, గృహోలను “విడిచి ఉద్ వ్యోగం కోసం దూర 

ప్రాంతాలలో ఒంటరిగా నివసి సించవలసి సిన . అవశ్యకత వర్పడుతున్నది. 

అటువంటి పరిస్థి తులలో వారిక్షి. సె న సంరషేణ కలుగే మాలి, దీని 

సం సాంఘీక, నై లిక సంరతణను కలుగచేసి, చెకధరలో లభించే 

వసతిగృహాలను ఉద్యోగ స్రీలకు ప్రత్యేకంగా ఏర్చాటు చేయాలి. 
ముల ప్రాంతాలలో వసతి గ్భహాల సౌకర్యాలు చాలా తక్కువగా 

రటాయి. అంతేకాక వళ ఖరీదులో ఉంటాయి. ఆవిధంగా లభ్య 

మొన గృహాలలో సాంఘీక నె తిక సంరశుణ లభించడం కూడా. కొన్ని 

సమయాలలో కషపహూాాతుంది. ఈవిధంగా ఉద్యోగం. చేసుకు ంటున్న 

పట్టగాలలోను, నగరాలలోను చాలా సమస్యలకు కు గురికావలసి 

తనం నర్యడో?. 
కన నా. 

లం సౌకర్యాలు. గల వసతిని. 
11 

గార్గమె ఒంటరిగా. 'నివసి ంచ 
లి థి” స్ 

రణంగా . తక్కువ లీ 
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వసతి సౌకర్యాలను కల్పించి, వేశ్యావృ శ్రి తిని చేపను ౮ [పనూాదం నుంచే 

తప్పించి వారికీ. ఆ శ్రేయ, మివ్వడానికే రిసెప్టన్ గృప హోలను నెలకొల్పడం 
జూగినడ్, ఈవిధంగా సమస్యలకులో నై న స్ర్రేల భవిష్య త్త చును. నిర్గ యిం చచే 

వరకు ఆ య్రాలను ఈ కేరదాలలో తారా లిింగ ఉంచుతారు. ఆ 

తరువాత వీరిని ,వంస్కరణ సంస్థ్టలలోగాసీ లేదా సంరతణా గృహాలలో 

గాని ఉంచడం జరుగుతుంది. a గృ హాఅలో స్రీ ఈలి లకు నైతిక బోధన, 

మత సంబంధమెన బోధనలను చేసారు. వారిక కొన్ని వృ తులలో 

విక్ణ ఇవ్వడంకూడా జరుగుతుంది. మన దేశంలో సేవాసదనాలు, (శ్రీ 
సదనాలు ఈ రంగంలో చాలా కై కృపి చే సున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఈ 

విషయంలో సంవేమ కార్యక రలు కూడా కొంతవరకూ తోడ్పడు 
తున్నారు. 

ఇంగ్గండ్ లోని నె తిక, సాంఘీక స్వాస్థ్య సంఘం అడుగుజూడ 
లలో 15/౧5 వ సంవత్సరంలో భారత దేశంలో భారతే నెతక, సాంఘుక 

న్వాస్థ స్య సంఘాన్ని ప్రారంభించారు, | 1928 వ సంవత్సరంలో ఈ సంస్థ 
స్వతంత్ర సంస్థగా రూపొందింది. "ఇటే భారతే నై తక, సాంఘీక స్వాస్థ 

సంస్థగా చేరు వ వ ౦దింది. దిని ఉప స సంఘాలు అనేక రాష్ట్రాల రాజధాను 
లలో ఉన్నాయి. ఇది ప్రభుత్య స సంస్థ కాదు. స్వతంత్ర సంస్థ , ఈ సంస్థ 
(ప్రతి సంవత్సరం సమావేశాలు జకి ప్ వేశ్యావృ త్తి వలన ఉత్పన్నమయ్యే 
తవ దుష్ఫలితాలను గురించి | పజలకు తలియబరుస్తూ ఉంటుంది. డిని 
కృషివల్ల అనేక రాష్ట్రాలలో వేశ్యావృ శ్తి త్రి నిషేధ చట్టాలు ప్రవేశ 
పెట్టడం జరిగింది. 1950 వ సంవత్సరం తరువాత ఈ సంఘం నిరిష్ట వైంన 
ఆ , సంతేమ కార్య క్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. వ్యభిచార నిరూ 
నకు సంబంధించిన పిశోధనలు జర పడం, వేశ్యా నిరూ లనకగామూా 
అనేక శాసనాలను రూ వొందించడం, శాసనాలను (ప్రవేశ పెట్టడానికి, 
అమలు జరపడానికి ప్రభుత్వంతో. సహాకది కించడం, (వజారొ గ్య వై వైద్య, 
కార్యక్రమాలను చేపట్టడం, . వునరావాస. సాక ర్యాలను కల్పించడం 
మొదలై. న కార్యక్రమాలను. ఈ సంస్థ చేపట్టింది, 
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క్రహీఫలితంగా 1956 వ సంవత్సరంలో పార్లమెంట్ ది సపెవన్, ఆఫ్ 
ఇ్రమ్మోరల్ (టాఫిక ఇన్ ఉమన్ అండ్ గరల్ప్ చట్టాన్ని (The 

suppression of Immoral traffic in women and girls Act) 

(పే పెట్టింది. ఈ చట్టం స+లికలలోను, యలలోను అవినీతి [పవర్హ 

నను అణచివేయడానికి ఏర్పరచబడింది. ఈ చట్టంవల్ల నేశ్యాగృహోల 

ద్యారా ధనాస్ట్రిన చేయడం నిపే.ధించబడినది. అంతేకాక వేశ్య, విబులు 

కూడా ఒ శవిధంగా శికొస్థలని నిర్ణయించబడింది. ఈ చట్టంవల్ల 

కొంతవరకు సత్ఫలితాలు కలిగినాయి. కానీ (పజల సహ కారం శేకుండా 

[వభుత్వ కార్య [క్ర (క్రమాలు సఫలిశ్చృతం కాడాలన్రు. కనుక వశ్యావ్చ ప్రి 

వల్లి కలుగు నష్టాలను (పజలకు బోధించి వారిలో చైతన్యం తేవాలి... 

చేశ్యావృ త్తి త్తివల్హ సుఖవ్యాధులు వ్యాపిస్తాయి, ఇన్ అంటు 

చ్యాధులేకాక, ఈ న సృధులక గురి అయిన (స్ర్త్రీ, పురుషులకు జన్మించిన 

తిళ్రువులు శారీరక, మూనసిక. పిక ల త్వాన్ని పాందుతారు, కనుక ఈ 

వ్యాధులను అ3కట్టాలి. ఈ వ్యాధులను అరిక ట్లాలంశు (ప్రస్తుతం ఈ 

వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులకో చికిత్సా కార్యక్రమాలను 

1పవేశ పెట్టాలి. ఈ వ్యాఘలను నిరోధించాలం కు. వేశ్యావృ తిని 

తొలగించాలి. వేశ్యలకు. తరచు నైద్య పరీక్షలు చేయించవలె. వేశ్యా 

వృ క్తివల్లి సిఫిలిస్, గనేరియా మొదలై న సుఖవ్యాధులు వ్యాపిస్తున్నా 

యని వొటివల్ల కలిశో నష్టాలను (ప్రజలకు తెలియజేయాలి. పాఠశాల 

అలో ఫైంగీక విద్యా తరగతులను, తెదితేర _పార్యథాగాలతోపాటు 
(పవేశవెట్టాలి. ' 

ఆ విద్య, ఉద్యోగావకాశాలను కలుగకేయాలి.. వరకట్న 

వ ముస్య పిష్క- రణకు కసి జరపాలి. వితంతు వున్వ్వివాహాలను ప్రోత్స 

హించాలి. సాంఘిక సనుస్యలపట్ల పట ప్రజల దృక్పథాన్ని మార్చాలి. యల 

ఇ 1.1శవికానికి అ ఆర్థిక భః ద్రతను కలిగించవలసిన అవస సరం. ఎంలైన నా 
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శకేంద సాంఘీక సంవ్నేమ సంస్థ; సాంఘిక క సంశేమ మం|్రివర్లం' 

దేశవ్యా పంగా గల మహీళల హోస సళ్ళు సక్రమంగా. పని చేయడానికి, 

సహోదమూ యాన్ని చేయడా నికి ఒక పథ కాన్ని (పవేశ వెట్టడం జరిగింది, 

ఈ పథకం (పకారం యంగ్ ఉమన్ (కిస్టాయన్ అసోసియెవన్, అఖిల 

భారత ప్ర సభా, తదితర (యై సండేమ సంస్థలు. తేక్కు-వ ఆదాయంగల. 

గ్రులకు ఆ అందు పాటులో ఉండలాగ (పత్యేకంగా హో స సళ్ళను నెలకొల్పడం 

జపగింది. కానీ ఈ హోస్ట సళ్ళు ఎక్కువగా అద్దె గృహాలలోనే నడువు 

తున్నారు. 

సాధారణంగా భారతదేశ సాంప్రదాయం (పశారం భారత చేశ త్తే 

ఉద్యోగం  చేసుకుంటున్నప్పటికి, . ఉన్నత విద్యాధికారురా లై నప్పటికీ 
కొన్ని సనాతన ధర్మాలకు, సనాతన జీవిత విధానానికీ అలవాటుపడి 

దానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. అటువంటి జీవిత వధానంలో ఒడుదుడుకులు 

వర్పడినట్లుయి కే ఆమె సామాజిక సర్హుబాటులో లోపం వాటిల్లే వమా 

దం ఉంది. ఎక్కువమంది. ఊలు సమస్టై కుటుంచాలనుంచి వచ్చినవారై 

కూడా ఉంటారు. కనుక ఈ హాస స్ట్రళ్ళను కుటుంబ వాతావరణాన్ని 

గుర్ రంప త చ్చేదిగా ఉండాలి అంతేకాక కకోటుంబంలో లభ్యమయ్యే 

సంరత్షణా సౌకర్యాలను లుగ చేశ్తేవిగా కూడా ఉండాలి. ఈ వసతి 

గృహోలను నిర్షి షమెన క కట్టుదిట్లాలతో నడపాలి. కోటుంబంనుంచి వచ్చిన 
త్రుకిగానీ, చాలీకికుగానీ కొ త్తతరహో వ్య క కులతో సక్షుబాటు చేసుకోవ 
డంలో సమస్వలు రేకే. తడానికి అవ కాశం ఉంది. వ్రేలు తమ కుటుం 

బాలలో గల పరిస్థితులనుంచి పూర్తిగా వేకుగా గల వాతావరణంలో 

అడుగు విట్లడం జరుగుతుంది. కనుక 'ఉదో సగం. చేస్తున్న శ్రీ (మై లకు సర్ప 

రచే గృహవసతులు కేవలం నివాసయోగ్యంగా చేశాక కుటుంబ వాతా 

వరణానికి అనుగుణంగా వర్పాటు చేయాలి. లేకపోతే ఆమె సకికొ త్ర 

రకం వాతావరణానికి సర్లుబాబు చేసుకోలేక' అనేక రకాలైన సమస్య 
'అక గురి అవుతుంది, కనుక ఉద్యోగ ప్ర న్స్లకు వసతి గృహాలను: ఏర్పాటు 

సేటన్రుడు ఈ కింది _వఏిపషదూలను దృష్టిలో పెట్టుకోవడం వాలా 
(A) , 

అవసరం, స న న 
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శేంద సాంఘీక సంతేమ సంస్థ, సాంఘిక సంవేమ మంత్రివర్జం 

చేశవ్యా ప్తంగా గల మహళల హోస్ట ళ్ళు స్మకమంగా. పనిచేయడానికి, 

డా అలో జర తాం జ అ జ వు | న ఆరక సహాయాన్ని చేయడ నికి ఒక పథకాన్ని (పవేశే పెట్టడం జ గింది, 

Es పథకం |పకారం యంగ్ ఉమన్ క్రిప్లియన్ ఆసోసియెషన్, అఖల 

భారత శ్రీల సభ, తదితర యై సంత్నేవమ సంస్థలు. తక్కువ ఆదాయంగల 

ఛ్రులకో అందుబాటులో ఉండేలాగ (పల్యేకంగా హాస సళ్ళను నెలకొ ల్పడం 

జకగింది. కాని ఈ హో సళ్ళు ఎక్కువగా అదె గృహాలలో నే నడువు 

తున్నారు. 

సాధారణంగా భారత-ేశ సాంప్రదాయం (పకారం భారత చేశ (ప్రీ [ 

ఉద్యోగం  చేసుకుంటున్నప్ప టికీ, _ ఉన్నత విద్యాధికారురా లై నప్పటికీ 
కొన్ని సనాతన ధర్మాలకు, సనాతన జీవిత విధానానికీ అలవాటు పడి 

డానికే కట్టుబడి ఉంటుంది. అటువంటి జీవిత విధానంలో ఒడుదుడుకులు 

ఏర్పడినట్లయితే అమె సామాజిక సరుబాటులో లోపం వాటి లై (పమా 

దం ఉంది. ఎక్కు-వమంది. యలు సమష్టి కుటుంబాలనుంచి వచ్చినవార్ర 

కూడా ఉంటారు. కనుక ఈ హోస్ట స్టళ్ళను కుటుంబ వాతావరణాన్ని 

గు ర్తింనవు క్ చ్చేదిగా ఉండాలి అంతేకాక కరటుంబంలో లభ్యమయ్యే 

సంరక్షణా సౌకర్యాలను లుగజేశే సేవగా కూడా ఉండాలి. ఈ వసతి 

గస సాోలను నిర్షి స్వమెన కబ్టుదిట్లాలతో నడపాలి. కుటుంబంనుంచి వచ్చిన 

ఈకీగాన్, బాలికకుగాని కొ త్రతరహో వ్యక్తు కలత్ో సర్లుబాటు చేసుకోవ 

డంలో సమస్యలు చేశే తేడానికీ అవ కాశం ఉంది. వ్రేలు తమ కుటుం 

బాలలో గల మిస్థితులనుంచి పూర్తిగా వేరుగా గల నాతావరణంలో 

'అడుగువె విటడం జరుసుతుంది. కనుక 'ఉదో సగం. చేస్తున్న స్రీలకు ఏర్ప 

రచే నృహవసతులు కేవలం నివాసయోగ్యంగా చేశాక కుటుంబ వాతో 

వరణానికి అనుగుణంగా ఏర్పాటు చేయాలి. లేకపోతే ఆమె సరికొత్త 

రకం వాతావరణానికి సర్లుబాబు చేసుకోలేక అనేక రకాలైన సమస్య 
అకు గురి అవుతుంది. కనుక ఉపో Sure న్స్లకు వసతి గృహాలను: ఏర్పాటు 

చేసేటపుడు ఈ కింది విషయాలను దృష్టిలో. టుర్ వడం జాలా 
లు 

అవసరం, న 
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le వ్య క్రిగత అవసరాలను కనుగొని వాటిని తీర్చడం, సామూహాక 

జీవితానికి అవ కాశాన్ని కలుగ చేయడం; 

వి ఉద్యోగ త్రి నీల గృహవసతుల చె డె నందిన కార్యక్రమాలలో అక్క_డి 

శ్రీల పాటానేలాన చేయడం. 

వ్... హు కార్య క్రమాలు యై ఆస 

చేయడం. 

4, వ్య కిగత సమస్యలను పుష్క_రించశడానికి సహాయం చేయడం 

మొదలై న లమ స్టలను కలిగి ఉండాలి. 

ఉద్యోగ ఆ నల హాస్తళ్ళు వారు నివసించే నాతావరణానకి, జీవన 

పరిస్థితులకు అనుగుణంగా భవనాలను. నిర్మెంచాలి. ఆరోగ్యకర మైన, 

పరిశుభ మైన పాంతాలలో నిర్మించి ' ఆటపాటలకు, తోటపనికి, 

సాయంతివు వేళలలో బయట కూర్చోవడానికి ఏలుగా సౌకర్యాలు - 

కలిగించాలి. రాకపోక సౌకర్యాలు సులభంగా లభించే కేం దాలకు 

క్ర 
పాని 
స 'అవసరాలనుబటి ఏర్పాటు 

లు . , 

సమోషపంగా నిర్మించడం: మంచిది. అంతేకాక వివిధ కార్యాలయాలకు, 

కర్మాగారాలకు కూడా అందు బాటులో ఉంజేసదుపాయంగా ఉంటుంది. 

(పతీ _ సంవత్సరం ఆ భవనాన్ని అవసరాన్ని బటి చాగుచేయడం, 

సున్నాలు, వియింటింగ్ న, వార్నిప్, వేయడం, కొ త్రవస్తువులను 

చేర్చడం మొదలై నవి చేయాలి. (పతీ హోస్టలొలోను  అధమపవం 
౨5 మంది యలు ఉండాలి. 100 ముంది కర మే ఎక్కువమందికి _పవేశం 

ఈయరాదు. ఒక గదిలో నలుగురికంకే ఎక్కువమందిని చేర్చరాదు. 

(పతీ 8 మందికి ఒక స్నానాల గది చొప్పున వర్పాటుచేయాలి. పతీ 

25 మంది సభ్యులకు “ఒక యోగ్యతను వొందిన ' మేటాన్ను నియ 

మించాలి. 50 మంది కంశ్రే ఎక్కు-వమంది సభ్యులు ల హోస్ట ల్ లో 

"ఒక స్యువేవణాధికారిని నియమింవాలి. మ్మేటాన్ కనీస విద్యార్హత 

'వెటిక్యు లేషన్ అయి ఉండాలి. _ వయస్సు 25 సంవత్సరాలు వైబడి, 

ఉండాలి, న 

ఈ పోర్టళ్ళలో నివసించే క్రతు పౌపీక- ఆహారాన్ని ఇవ్వాలి. 

పశు భతను కలిగిం? డాలి, వంటగదిలో పనిచేశీ ని సిబ్బంది పరిశుభంగా 
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ఉంచేలాగ మాడాలి. శేటింగ్తో కిక్ణపొందిన వారిని వంటగది 

పర్య వేత.ణాధి కారి? నియమించాలి. 

పతీ హోస్ట లులోను ఒక గదిని వినోద కార్యక్రమాలు నిమి త్తం 

శేటాయించాలి. ఒక అతిధుల గదిని కూడా వర్పాటుచేసి, సభ్యుల 

బంధువులు గాని, న్నే హితులుగాని వచ్చినట్లయి తే వారిని ఈ అతిధుల 

గృహంలో కలుసుకోవడానికి ఏర్పాటు చేయాలి. వినోద యాతలు, 

సాంస్కృృత్ క వినోద కార్యక్రమాలు, జాతీయ దినోత్సవాలు మొద 

లె లన కార్య, నమాలను జరిపించాలి. వివిధ మతస్తులు దె దైవప్రార్థన జనరును. 

వడానికి సౌక ర్యాలను కలుగజేయాలి. 

హోస్ట లులోగల (పతి ఒక్కా సభ్యురాలి వ్యక్తిగత కు లును 

జాగత్త పరచాలి. హాస్టలు కార్యక్రమాలలో కలిగ మార్పులను, 
చేర్పులను తెలియజేస్తూ రికార్డును నడపాలి. 

ఈ విధమున సౌకర్యాలు, కట్టుదిటాలుగల వసతి గృహాలను 

కాలలో ఉద్యోగాలు చేసుకొంటున్న చ్రీలకు ఏర్పాటు చేయడం 

జరుగుతున్నది. ఈ పథకం ముట్ట మొదట 1961 వ సంవత్సరంలో ద 

సాంఘిక సంషేవు సంస్ధ ఆరంభించింది. సమాజంలోగల చెడు, నికర 

మైన అంశాల మండి శ్ర్రలను సంరవ్నీంచడమే, ఈ హో సళ్ళ మో 

పులు కా 
ర 

జరుగు 

og] ~ 

మైన ఖర్చుల నుండి యై ఉద్యోగులను సంరవీంచడంకూడా ఈ పథకం 

ము? స్యో ప్రశం.. ఈ పథకంద్యారా శేంద సాంఘిక సంవ్నేవు సంస్థ 1969 

నాటికి 167 గృహవసతి సౌకర్యాలను వర్పాటయువే సే స్వచ్చంద సెవా 

"దేశం. అంతేకాక గ్రహవసక్ క ఆహారం, ఏటికి అయ్యి అత్యంత అధిక 

సంస్థలకు [గౌంటులను మంజూరు చేసి ఆర్ క సహాయంచేయడం జరిగింది, 

1972 వ సంవత్సరంలో ఉద్యోగ శ్రీ లకు గృహవసతి సౌక్ర ర్యా 
లను ఏర్పాటు జేయడానికి, వి సృతం చేయుడని అ నేక స్వచ్చంద 

చ్చేవా సంస్థలకు (గ్రాంటులనివ(డం జరిగింది. ఈ పథకం పకారం నెలకు 

800 రూపాయలు సంపాదించుకొంటున్న తులకు ఈ గృహ వసతులు 
అందుబాటులోకి వచ్చాయి, రిజిస్టరు చేయబడిన ప్రీ శ్రీ సం షేవు రంగంలో 
పని చే సె స్వచ్చంద సేవా సంస్థలన్ని టికీ ఆర్థిక ఆహాోయం చేయడం జి 
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గింది. ఈ హోస్టళ్ళను నిర్మించడానికి అయ్యే మొత్తం ఖర్చులో 75 

శాతం కంద (పభుత్వం భరి స్తుంది. మిగతా 25 శాతం రాష్ట్ర (పభో 

లేదా రాష్ట్ర (పభుత్వం, సంస్థలూ "రెండూ 

గానీ భరిస్తాయి. 1972-78 నుంచి 1979-80 వరకు 196 హోస్టళ్ళను 

మంజూరు చేయడం జరగింది. ఈ హోస్టళ్ళలో షుమాదు 13, 254 ఉద్యో 

గినులు వసతి సాక రాన్ని పొందవచ్చు. 

తాలు గాసి, సంస్థలు గాన్ 

(గాంటులను మంజారు చేయడానికి వసతి గృహాలు కొన్ని పద్ద 

తులను సంతృ పీ పరచాలి. అవి ఏవంకే --- 

1. జాతి, మత, భాష మొదలై న భేడాభిపాయాలు లేకుండా అందరికీ 

ఈ గహ వసతులలో [పవెశం ఉండాలి, 

ల పె స నూ్యూల్ల జాతులకు ఆతగలపు, గిరిజన (పాంతాలకు చెందిన త్ర్రులికు 

(వ తక | పాముఖ్యతే నివ్వాలి. 

లి, సభ్యుల నుండి వాలా తక్వ్కే.వ అ'ధైను అంశే వారి నెల జీతంలో 

10 శాతం కంశు ఎక్కువ తీస సుకోరాదు. 

1956 వ సంవత్సరం నుండీ కేంద సాంఘిక సంషేవు సంస్థ ఈ 

వసతి గృహాలను నడి పే సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం చే స్తున్నది, 1977-78 

x జర నాం ఆల జల రమ అరవ న జం నాటిక 46 స్వచ్చంద సెవ సంస్థల ద్యారా నడుపబడు హోస్ట్రళ్ళకు 

ఆర్థిక సహాయం చేయడం జెగింది. 
తై, 
స్త్రి ఉద్యాగినుల నిగం సంరకణ 
0 whee 

ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న '్ర్రలు తమ పిల్లలను అనాథలుగా 

(గామాలలోగాని, పని వాళ్ళ వదగాని ఏడచిపెటడంవల ఆపవీలల శారీ 
క్ ౮ ధా 

రక ఆరోగ్యం, తేల్లుల మానసిక ఆరోగ్యం శీలి స్తుంది. కనుక అఓువంటి 

పిల్లలను, తబ్బులను సంరవ్నేంచడానికి శిశు గృహాలను ఏర్పరచడం సమం 

జసం. సాధారణంగా మన దేశంలో ఉద్యోగం చేసుకొ ౦టున్న పు 

తమ వీల్ల లను అత్తమామల దగ్గరగా న్, తలిదండుల దగ్గరగాని సంరతే, 

ణలో ఉంచుతారు. కాన్ అధిక సంఖ్యాక యాలు ఇటువంటి పీల్చ లను 

ఒంటరిగాగాసి, పనిపిల్ల ల వద్దగానీ విడచిపెట్టవలసి వ స్తున్నది. ఆ పరిస్థి 
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తిలో తల్లీ చాలా మానసిక సంమోభానికి ఒ త్రీడికి గురికావడం జరుగూ. 

తుంది. ఆ పిల్లలుకూణా సరైన పోవణలెక అనారోగ్యం పాలవుతారు. 

పిల్లల అనారోగ్యం కారణంగా. తల్లీ తన ఉదొ, సగానికి ఎక్కువగా 

సెలవులను పెట్టడం, జితం నష్టం పొందడం, ఉద్యోగాభివృద్ది అవకాశా 

లను పోనా: కోవడం చివరకు ఉద్యాగాన్ని పోగాబ్లుకొ నడం కూడా 

జరుగుతున్నది. కనుక ఉద్యోగం చే సుకుంటున్న శ్రీ © పిల్ల లకు నారు. 

పని చే సే స కార్యాలయాలు, కర్మాగారాలలో గానీ, ఇతర చోట్టగానీ శిత. 

గృహాలను ఏర్పాటు చేయాలి. ఈ బాధ్యతను కూజా ఉద్యోగం చేసే 

(స్రీలకు వసతి గృహాలను ఏర్పాటుచే సె సు సంస్థలే స్వీకరంచినట్లయి అే. 

జాలా (శయస్క-రంగా. ఉంటుంది. 1948 కర్మాగార చట్టం గణే జ 

గృహాలను సర్పరశాాలని ని శైశితమైంది., ఈ చట్టం [పకారం కర్మాగా అ 

లలో 50 మంది య్ శార్మికు లకు నియమించినట్లయితే ఆ కరా్యాగా 

లలో తప్పనిసరిగా శికు గృహాలను ఏర్పాటుచేయాలి. 1976 కర్మాగార 

చట్టం పకారం కి0 మంది జై కార్మికులు పనిచే సే కర్మాగారాల గ్ 

న గ్బహాలను నిక్పించాలసి ని ్రైశించడం జరిగింది. అదేవిధంగా గ 

వ్ లలోను పంటతొటలలోను (plantations ) పనిచేసే స్రీ కార్మికు 

పీల్హ అకు నికు గ్భహో లను నిద్మెంచడం జరిగినది, 

తల్లికి, పిల్ల లకుమధ్య అవినాభావ, మానసిక, ఉబేక పూరిత మె 

సంబంధముంటుంది. ఈ సంబంధం విడదియరానిది. కనుక తట్ట తన 

శేమానికి అత్యంత (పాధాన్యత ని సుంది. తన బిడ్డో క్షేమంగా ఉన 

అన్న భావన ఆమెకు మానసిక సంత్భ సీని కలు ౫ జేసి తన గారీ 

మానసిక శ శక్తి సామర్థ్యాలను వృ తిమోద "కేందిక రించ కలుగుతు, 

లేకపోతే ఆమె దృష్టు అంతా తన ఏడ్డలమిా బే ఢండటంవల్ల తేన 

మాద కేం దీకరణ తగ్విపోతుంది. ఈ కారణంగా పమాదాలు స 

వించడం, ఉత్ప త్తి తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది. అంతేకాక ఆమె మా 
వ్యధకుగు రై శారీరకంగా అనారోగ్యం పాలవుతుంది. ఈ [పమో 

నుంచి. - ఉద్యోగ స్తు సురాలిని సంరహీంచాలంకే శిశు గ్బ్ద హాల ఆవశే 

ఎంటై తి నౌ ఉంది. ఈ వి గృహాలు కేవలం. మాశతా. శిళు సంర 
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కాక జాతీయ సంరతణకు కూడా వునాదివంటిని. ఎందుకంకు నేటి 

ఛాలలే నేపటి పౌరులు గనుక ఈ శికు గృహాలు కాబోయే సెరులకు 

సంరతణను కలుగచేసి జాతీయ సంరవషణకు దోపాదం చే స్తున్నాయి. త్రై 

తన బిశ వేమంగా సంరతణ ఉన్నది అనే నమ్మకంతో వీల లమోాద 
Go గ 

బెంగ లేకండా తన నైవుణ్యతేను పూర్తిగా ఉపయోగించి పనిచేయ. 

గలదు. డినివలన జాతీ'యోత్స తే అధికహౌాతుంది. ఈ విధంగా నికు 

A అక లం = ఇళ అడ SD గృహాల (పాముఖ్యతను దృష్టిలో పెట్టుకొని వను గృహాలను కావలసిన 

సంఖ్యలో వర్పాటు చేయాలి. 

వుహిళా మండలంలం 

ప్రేలు సంవేమ నేవలను అనుభవించడ మేకాక సంవ్షేమ సేవలు 
చేయటానికి కూడా అవకాశం ఉంది. శ్ర్రలందరూ ఒకచోట సమావే 

శమె మహళా మండలులను ఏర్పరచుకొని వాటిద్యారా అ నేక సంకేమ 

కార్య క్రమాలను కొనసాగించవచ్చు. కేంద్ర సాంఘిక సంతెమ సంస్థ ఈ 

మహళా మండలులకు అయ్యె మొత్తం ఖర్చులో 15 శాతం భరిస్తు 

న్నది. శ్రైలు తమంగట తాము స్వచ్చందంగా సంస్థలను ఏర్పరచుకొని 

వాటిద్యారా అ నేక కార్య కమూలను చేపట్టవచ్చు. _గామాణ పట్టణ, 

(పాంతాలలోగల త్రులు ఈ విధంగా మహీళౌ మండలులు ఏర్పరచు 

కోవడం జరిగింది. ఈ మహీళొ మండలులు (స్రీలకు వినోద కార్యక్రమా 
లను కూడా వర్పటుఇే సున్నాయి, సాంస్కృతిక కార్య|క మాలను ఏర్ప 

రచి అధిక సంఖ్యాక వ్రు ఒకచోట చేరి వారి సాధక బాధశకాలను 

చర్చించుకునే అకాశాన్ని కలిగి 'సున్నాయి. స లందరూ ఒక కాల 

నిర్ణయం (ప్రకారం సనూవేశమ తమ సమస్యలను చక్సించుకొని ఆ 

పాంతంభో లభ్యమయ్యే అనేక సంకేను సేవలను ఉపయోగించుకో 

గలిగ శక్తి సామర్థ్యాలను సొందుతున్నారు. ఈ మహిళా మండలులు 

అనేక సాముదాయిక సండేమ సేవలను కూడా వ్యవస్ట్రీక కెంచడం జరుగు 

తున్నవి, 
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స్త్రీ సంక్ష్రైవుం = వివిధ కార్య కపాలం 

పిపిధ క కుంబ సంక్నేమ క కార్యక మూలుకూజా ఈ సం వేమాన్ని 

దృసిలో పెట్టుకు ఏని సహాయం చేయడం జరుగు? న్న ది, సైసుంబనియం|గ్రిణ 

కార్యక్రమం ముఖ్యంగా య్ ఆరోగ్యాన్ని సంరష్నీంచ డానికి ఏరా 

చేపిన సంతేమ కార్య కమంగా cen నవచ్చు. ఉద్యోగంచేసుకొ నే 

చ లకి, కుటుంబ ్రులకు క కూడా అనేకరకాల (పసూతి సౌక ర్యాలను 

ఏర్పాటుచేయడం జరిగింది, 1945 (ప పసూతి సౌకర్య చట్టం పకారం 

J అరి. కావ షష ర్ న్ పః చె 
గర్భం దాల్చిన [పతి శె క త్త 180 దినాల స్వసుకాలం పూర్త 

చేసినట్లయితే (పసూతి సౌక ర్యానికి అగురాలు, అంకు ఆమె 
ర 

(a 

6 వారాలు (ప్రసవానికి పూర్వం, 6 వారాలు (ప్రసవానంతరం వేతనంతో 

సెలవు దినాలను పొందగలదు. ఈ సౌకర్యంపల్ల | త్తే గర్భధారణ 

కారణంగా వేతనాన్ని నష్టవావడం, ఉద్ సగాన్ని పోనాబ్బుకో "వడం, 

మొదలై న | పమాదాలకు గురికాకుండా DE కీ సంరతణ జకెగింది. 

పసవ సమయంలో సెలవులలో ఉండి పి శాంతి తీసుకో 'వడంవల్ల ఆమె 

ఆరోగ్యం అభివృద్ధి చెంది సులభ మైన (వసవం జపెగి త్య వెళ్లా ఆరోగ్యంగా 

ఉండటానికి. ఈ పథశాన్ని. ఏర్పాటు చేయడం జెగింది. ఈ "సెలవు 

చ్ ఆమె పూపచెగా జితాన్ని వొందడ మేకాక అదనంగా ఉచిత 

వైద్య సౌకర్యాన్ని కూడా పొందగలదు. బలమెన ఆహారాన్ని, మందు 

లను తిసుకోవజానికి అదనంగా నెలకు 25 రూపాయలుకూడా లభిస్తాయి. 
ద్ర 

,పసూతి, కికుసంకేమ శే డ్రాలుకూడా శ్రా సంతెమానిక 

అనేక కార్యక్రమాలను. చేపటాయి, త్ర సంశ్నేమానిశే _గామాణ 

అ (పాంతాలలో అసేకవుంది _స్క్పీలను మంతసానులుగా. తయారు చేయ 

(హైం డానికి శిక్షణా శేందాలను స్థాపించడం జరిగింది. దీనివల్ల |పసవవేదనను 
పొందుతున్న జ్ నె డ్యాలయాలక్రు గురికాకుండా ఈ మంతసానులు 

= 

ద్యారా సంరవ్నీంచ బడుతున్నారు. మంతేసానుల శిక్షణను ఇవ్వడంవల్ల 

అనేకమంది చలు ఆ వృ త్రివల్మి ఆర్థికంగా లాభం వొందుతున్నారు, 

1975 వ సంవత్సరం 'అంతహ్హాతీయ మహాళాొ సంవత్సరంగా 

)కటించబడింది. దీనిద్వారా అ నేక మంది మహిళలకు అభివృద్ది కార్య 
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[క్రమాలను (సవేశ వెట్టడం జరిగింది. సమాజంలో ,న్రీల |పతిప తి 
ర్ 7 వ 

బ్య ర వ లచ న్ లర “0౫ చ అభివృద్ధిపర చడానికి కిపుజరెగింది. లి అభివృద్ధికి సంజేవూనికి 

అప్పటివరకు అమలుజరువుతున్న సాంఘీక శాసనాలను సవరణ చేయటం 

జరిగింది. త్రులికు న్యాయ ణా న్ర్రపర మైన సహాయం,సంరక్షణ లభి సున్నది. 

వేతనాలలోను, తదితరవృ చీ పకిస్థితులలోను పురుషులతో సరిసమాన ' 

మైన స్థాయిని త్రీలుకూడా పొందుతున్నారు. స్త్రీలకు, పురుషులకు 

సకిసమాన వేతనాల చట్రం 1976 లో ప్రవేశపెట్టబడింది. స్తీ)ల ఉద్యో 
రు తు ఆ 

గావకాశాలను అభివృద్షిపషరూారు. స్త్రేల సామాజిక అంత సును 
సై లి టం 

ఎంపెందించడానికి అనెక పథకాలు (పవేశ వెట్టారు. “ది కమిటీ ఆన్ 

ది స్రేటస్ ఆఫ్ విమన్ ఇన్ ఇండియా” (The Committee on the 

status of women in 10613) అనే కమిటీ 1975 జనవరి 1వ తేదీన 

నెలకొల్పబడింది. భారత దేశంలో స్తే)ల పః ప లే, అంతే స్తును 

ప3లీలించి రిప్తోలను అంద చేయడం ఈ కమిటీ కార్యక్రమం. యా 

కమిటీ తన రిపోర్ట్లో నీ) (ప్రతిప త్తి, అంత స్తును అభివృద్దిపరచడానికి 
గీ త్ర టం ఎలి ఎవావి ల 

కొన్ని సలహాలను కూడా ఇచ్చింది. 

వరకట్న నిషేధ కార్య[కమూలకై కూడా (పభుత్వం తీవ్రమైన 

కృపి చేసింది. 1961 వ సంవత్సరంలో వరకట్న నిషేధ చట్టం (పవేశ 

పెట్టబడింది, యా చట్టం పకారం వరకట్నం ఇవ్వడం; తీసుకోవడం 

కూడా చేరమేననీ. వారిద్దరూ కూడా శితూర్హులేననీ నిర్ణయించారు. 

1978 వ సంవత్సరంలో మ్రల వివాహా వయస్సు 18 సంవత్సరాలనుంచి 

21 సంవత్సరాల వరకు చెంచబడింది. దెశవ్యా పంగా శ్రీల రోసం ఒక 

జాతీయ కమిటీని నెలకొల్పడం జరిగింది. దీనికి భారత దేశ | పభానమం త్రి 

అధ్య కీలుగాను, విద్య, సాంఘిక, సంకేమ మంత్రులు ఉపాధ్య ములు 

గాను ఉంటారు. పీకు త్రీ సంశేమానికి ఏర్పరచిన కార్యక్రమాలు 

సక్రమంగా నడవడానికి సలహాల నివ్యడ మె కాక సహాయాన్ని కూడా 

అందిస్తారు. 1975 వ సంవత్సరంలో శ్రీ సంవేనూనికై కృషి చేశే 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు అన్ని టీకి [గాంటులు ఇచ్చారు. అంతేకాక 81 
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ఉదొిగ య్ర్ హోస ళ్ళి నిర్నాణా "నికి అమలులోవున్న హోస్ట ళ్ళ అధ్ధి 

వృద్బికీ ఆర సహాయం అందించడం జరిగింది, 

యోా విధంగా అంతర్జాతీయ మహాళా సంవత్సరంలో ప్రల అభి 

లప్! సిరోధకమైన అనేక ఆటంకాలను లీ “ెలగించడానికి (పయ త్నాలు 

జగాయి. సలు అభివృద్ది చెందాలం చు (పతీ వ్య క్కి సమాజాభివృద్ధి కే 

స్త్ర పాతను, ఆమె (పివి కొని గురించాలి. అం చేకాక చల పకి 

పి పట్ల (పజలకు గల దురభిపాయాన్ని, మూఢ నమ్మకాలను తొల 

గించాలి. యీ ఫలితాన్ని పొందడానికి (పభుత్వం యీ కింది కార్యక్ర 

మాలను చేపట్టడం జరిగింది, 

l. (గామోణ, పట్టణ | పాంతాలలో (పజలకు ప్రై (పత్యేక సమస్యల 

గురించి తెలియజేయాలి. రేడియో, దూరదర్శిని, సినిమాలు మొద 

లన భొావపసరణా సాధనాల ద్వానా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసా 

గించడం జరిగింది, 

9, 1975 వ సంవత్సరం ఫ్రిబవరి 16 వ తేదీన (పత్యేక స్టాంవ్ బీళ్ళలను 

(పవేశ వెట్టి ఆ రోజును భారత మహీళా దినంగా పరిగణించడం జరి 

గింది. 

లి, శ్ర సమస్య లను చర్చించే అవకాశాన్ని (స్కై వృీలందరకూ కలుగ చెయ 

డానికి అనేక పోటీలు నిర్వహించారు. 

4. 1975 నవంబరులో. యై జాతీయ [కీడోత్పవ దినంగా 

(A National Sports Festival for Women) పెగణించడం 

జరిగింది. ఇది ముఖ్యంగా చ్ర్రీలలో ఆత్వాహేోన్ని చెంహాందించి వురు 

మలతో సరిసమానంగా ఆటల పోటీలలో పాళొనడానికీ వర్పరచిన 

పథకం. 

అంతర్జాతీయ మహీాఫో సంవత్సరంలో (పారంభించిన “కమిటీ 

అన్ ది సె టన్ ఆఫ్ వివున్ ఇన్ ఇండియా” (Committee on the 

Status 6 of the Women in India), “నేవనల్ కమిటీ ఆన్' విమన్” 
National Committee on Women), “నేషనల్ విమన్స్ బ్యూరో 
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ఇన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోవల్ వెల్ ఫే5్ ౫ (National Women’s 

B_aureo in the Ministry of Social Welfare మొదలైన 

సంస్థలు నెలక్”ల్వారు. 

వ యోజన విద్యా పథకం (పవేశ పెట్టిన నాటినుంచి 1977-178 

వరకు 2,830 వయోజన విద్యా కేం దాలను నెలకొల్పడం జరిగింది, 

ఏటిద్యారా 52,749 మంది "ఆతులు విద్యావంతులై నారు. 1979-80 

మధ్య కాలంలో వయోజన విద్యా కార్య క్రమాని కై 10 మిలియన్ల 

రూపాయలు ఖర్చు చేయడమైంది. వయోజన పలు సాధారణ 

విద్యయేకాక వృ త్తి విద్యను కూడా వర్పాటు చేయటం జరిగింది. 

1975-76, 1978-79, 1979-80 సంవత్సరాలలో కికి ఐ.సి. డి. ఎస్. 

(పా జెక్ట్లు నెలకొల్పారు. వృ త్తీ విద్య, సాధారణ విద్య బోధనచేసే 

వారికి గొరవ సూచకంగా వెలకు 50 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. 

1979 మే నాటికి 5080 వృతి విద్యా శేం దాలు నెలకొల్పాను. 

పిటిభోగల త్ర ఏద్యార్గుల సంఖ్య 46,902. 

యై సాంఘిక, ఆర్ఫిక అభివృద్దికే కేంద సాంఘిక సంత్నేవు 

౦స ఆనేక ఉత్ప తి శ్రేంచాలను ప్రవేశ పెట్టింది. అవి ఏవం కే సంస 

న్! స్వచ్చంద సేవా సంస్థల ద్యారా నడిచె చిన్నతరహా పరి శేమలు, 

9, భారీ పర్మిశమలకు సహాయం చేసే చిన్నతరహా ప శమలు. 

లి. చేతిపనులు, చిన్నచిన్న స్వయం ఉపాధి కల్పనలను కలుగజేసే 

కార్యక్రమాలు ముదలై న వాటికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం 

జరిగింది. ఈ సహాయం 1958 నుండి 1978 మార్చివరకు లి, లి 

మిలియన్ల రూపాయల వరకూ అయింది. ఈ ధనసహాయం 1,406 

యూనిట్లకు చేయబడింది. _దీనిదాారా 19,4లి0 మంది ప్ొ. 

సహాయాన్ని పొందారు, 1978-79, 1979-80 సంవత్సరాల 

కాలంలో 15 మిలియన్ల రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు చేయ 

Aen: లుం, 

Gs 

1977 వ సంవత్సరంలో కేంద (పభుతేం అనాధ  ప్రీల 

రికీణ శేం[దాలను నెలకొల్చింది. 18-50 సంవత్సరాల మధ్యవయస్సు 
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గల అనాధ స్త్రి స్రీలకు కితుణ ఇచ్చి ఉద్యోగావకాశాలను వెంపొండించి 

వారికి ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యాన్ని ఏర్పరచడానికి ఈ పథకం (పవేశ సెట్లారు. 

ఈ శిక్షణ పొందుతున్న ప్రల సీల్ల లుంకు వారి సంర క్షుణార్థ మై గహ 

వసతులను ఏర్పరచడం కూడా జరిగింది. శిక్షణ పొందుతున్న స్త్రీలకు 

౦ సంవత్సరాల .లలోవు వయసుగల పిల్లలున్న శైకే వారు ఈ గృహ 

లలో సంరశణ వెందుతారు. ఈ కార్య కి మాల బాధ్యత స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలు సకరించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలకు అయ్యే 

ఖర్చులో 90 శాతం | (పభుత్వం ఆర్థిక స సహాయం చేస్తున్నది. . 1978-79. 

నాటికి 31 శిక్షణా కేం్యదాలు స్థాపించారు. ఏటిద్యారా 1200 మంది 

అనాధ త్రులు, 500 మంది వారిన ఆధారపడిన పిల్లలు సంవవ్నీంచ. 

బడటం జ3గింది. 

స్త్ర సంవైవుం = పంచవర్త _పణాళికలు 

"మొదటి పంచవర్ష (పణోలీకలో శేం[ద సాంఘీక సంవెము సంస్థ 

07 శ్రైల సంక్నేమ సంస్థ లకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అంద జేయడం 

జరిగింది. శేం ం|ద సాంఘుక సంతేమ సంస చేసిన కృషిని రాష్ట 

అ 
౦హుక సంవెవు సంస్థలు బలపరచి అస్నిపిధాలా సహాయ పాయి, 

౮ 

ఎ. 

తైల సంశ్నేమ విషయ మె కేంద సంస [గ౧ామాణ [పాంతాలలో 
-- 

పి స్ఫృతే పథ కాలను (ప్రవేశ పెట్టింది. 

ెండో పంచవర్ష [(పణాళికలో పట్టణ [పాంతాలలో నివసించే 

మధ్యతరగతి కుటుం పాలకు చెందిన లకు ఆదాయాన్ని సమకూర్చి 

వెరె అ నేక కార్యక మూలను (పవేశ వెటై వాటి కోసం 0.58 వోట్ల 

రూపాయలు ఖర్చువెట్టడం జరిగింది. శీంద సాంఘిక సంవేమ సంస్థ 
యల సం వేముం కోసం నిమగ్న మున సంస్థలకు కొంత ధనాన్ని శేటా 

యించడం జ్రిగింది. రెండో పంచవర్త పణాళిక లో సాంఘిక సం షెమా 

నికె ఖర్చుపెటిన 19 కోట్ల రూపాయలలోను 9.2 కోట్ల రూపాయలు 

కేంద సాంఘిక సంతేమ సంస్ధకు అంద జేశారు. ఇందులో కొంత 

ధనాన్ని శ్రీల సాంఘిక, అర్థిక, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఖర్చు 

| 
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వెట్టడం జరిగింది. వయోజన చ్ర్రులకు సంటీ ప పు విద్యా పథకాలను కూడా 

(పవేశ పెట్టడ మైంది. ఉద్యోగంచే స్తున్న త్రీలకు, విక లాంగులై న స్రీలకు 

వసతి సౌకర్యాలు ఏర్పరణచారు. తులకు ముఖ్య సెవిక, [గామసేవిక, 

చమురతసానులు, దాయాలు, పర్య వేతుక సిబ్బంది మొదలన వృత్తి 

చిక్షణలనుకూడా ఏర్పరచి, ఈ వృ వక్ష ణపవెందిన హైలను సాంఘీక, ' 

నె తిక, ఆరొగ్య సంస్థలలో నియమించడం జరిగింది. ఈ విధంగా నియ 

మించిన త్ర్రులకు వేతనాలు ఇవ్వడం, తదితర సౌకర్యాలు ఏర్పరచడం 

మొదలైన బాధ్యతలను (పభుత్వం. చేపట్టి ఆ యా సంబంధిత సంస్థలకు 

ధన సహాయం చేయడం జరిగింది. 0.61 కోట్ల రూపాయలను వయోజన 

లకు సంశ్నీ ప విద్యా తరగతులను నడువుతున్న సంస్థలకు స సహాయా 

నికి వినియోగించారు. ఈ పథకం ద్యారా స లీవ్ లి మంది ఈలా లాభం 

పెందారు. ఉద్యోగం చే స్తున్న (తలకు వసతి సౌకర్యాలను ఏర్పాటు 

చేయడానికి 0.07 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేశారు. వీటివల్ల సౌకర్యం 

పాంచే ప్రల సంఖ్య 1,228 శేం[ద సాంఘిక సం'కోము సంస్థ సాంఘిక, 

ఆర్థిక పథ కాలవల్లు అనేకమంది లక చిన్నతరహా ప 5 శేనులలోను, 

చేతి పనులలోను, నూలువడకటం మొదలై న వృత్తులలో ధిక్ష్షణా 

కార్యక్రమాలనుకూడా వర్చాటు చేయడం జరిగింది. పతీ (ప్రాధమిక 

ఆరోగ్య శకేం[దం ఆధ్యర్యంలో నాలుగు ([పసూతి సౌకర్య "కేర్యదాలను 

ఏర్పాటు చేశారు. ఐవి బ్రాక్ డెవలప్మెంట్ ఆర్షవై జెపన్ వారి పర్య 

'వేతుణలో పనిచే సున్నాయి. య్ ఖే ఖె దీలకు సంతేవు సేవలకె కూడా 

కొంత ధనాన్ని శకిటాయించారు. ఉద్యోగంచ స్తున్న చ్ర్రలకు 42 గృహ 

వసతులను కల్పించడం జరిగింది, 

మూడో పంచవర్ష (పణాళిక పూ రృయ్యునాటికి శేంద, రాష్ట్రా 

ల ఖో అం ఆలో ద్ అలో ఓల 
నాంఖుక సం వేము సంస్థలు త్త సంవేనూనికై కృపి. చే స్తున్న క్ ్స్ని 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు ధన సహాయం చేయడం జరిగింది. పట్టణ 

1పాంతాలలో (న (యై సంశేవు శుయోజన ఉత్ప అత్తి వి యూనిట్లు 75 స్టాసిం 

చారు, మహళా సమాజాల నిర్మాణానికి, ప్ర సాంఘుకాభివృద్ది శార్య 

9) 
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[క మాలకు సహాతం [గాంటుల సప హాయాన్ని అంద చేసి వాటి అభివృదికి 

తోడ్పడడం జెగింది. 1 

వార్షిక (వణాళిక 1966- 67 లో _్రీలకు ప్రత్యేక సంవేమ 

కార్య క్రమాలను (పవేశ వెట్టడం జపగింది. వయోజన ్రీలకు సంశ్నీ ప్ప 

విద్యాకోగ్సుల ౩ 28.78 లతల రూపాయలు, సాంఘిక, ఆరక కార్య 

[కమాలకశే శి.4కి లకశ&ల రూపాయలు, దాయాలు, మహీశళామండలి 

వక్షం. 0.౨8 లతల రూపాయలు ఖర్చు వె పెళ్తారు. | 

 కెండ్లో నార్చి క (పణాళిక 1967-68 "త్రో ప్రల వయోజన 

సంశ్నీప విద్యాకోర్పుల కె 19.50 లతల రూపాయలు, సాంఘీక, ఆర్థిక 

కార్యక మాలకు వి లక్షల రూపాయలు వ్యయం చేయడం జరిగింది. 

(౧ామాణ్మపాంతాల ప్రల సం వెము కార్యక్రమాల విస్తరణకు ఏర్పాటు 

చేశారు. 

మూాడో వార్షిక [పణాళిక 1968-69 లో [_గామాణ [పాంతాలకు 

చెందిన చాలామంది. స్ర్రలకు (పత్యేక కార్యక్రమాలను అమలుజిపి 

వారి సర్వతో ము భాభివృద్దికి కృసీ చేయడ మంది. వయోజన స్రీలకు 

నండీ ప్త విద్యా కోర్సుల వోసం i9 లక్షలు, సాంఘిక, న. నె తిక 

కార్యక్రమాల క 4.50 లశ్న్ష్ల రూపాయలు, దాదభూలు, మహళా 

మండలి శిక్షణకు 0. 65 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 

నాల్లో పంచవర్ష (పణాళిక (1969-74) లో కేంద సాంఘిక 

సండేమ సంస్థలకి, స్వచ్చంద నేనా సం స్థలకు, ప్రత్యేకంగా తొ 

సంశతెమ కార్యక వూ+లకు సహాయాన్ని క హానసాగించడా- నికి సంకల్పించడ 

మెంది. దిక్కు- లేని త్రులి సంక్నేమ కార్య(కనూాల సిపి తేమ స్వచ్చంద 

దేవా సంస్థలకి. ఒక కోటి రూపాయల - మొతాన్ని పంపిణీ చేయాలని 

నిర్ణయించారు. ఈ [పణాళికలో యై సంవెమూనితె , ప్రత్యేకంగా 6 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరిగింది. త్ర్రులకు, యువతులకు చేతి 

పనులలోను, ఆరోగ్య, విద్య, పోషకాహారం, నకికుసంరతుణ మొదలై న 

నాటిలో కికుణ ఇవ(ణానికీ కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడానికి పాధాన్యత 

ఏవ్వడం జరిగింది, య్రైలకో సాంస్కల్టృలైక , విద్య; వినోద కార్యక్రమాలను 
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అభివృద్ధి పరచడానికి కూడా కొంత ధనాన్ని జేటాయించడమెంది. 

[గామాణ (పాంతాలభో నివసించే పలక అనేక వృత్తులలో కితుణ 

నిచ్చి వారి అర్థిక ప హాస్థితీని అభివృద్ధి పరచ౭ానికి సహాయ కార్యక్రమా 

లను చేపట్టారు. 

ఐదో పంచవర్ష _(పణాళికలో (1974-79) మహాశా హాస స్ట ళ్ళకోసం 

8.77 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. త్తి సంమేవు కార్యక్రమా 

లను 14.65 కోట్ల రూపాయలు ఖర్పుచేయడ మైంది. సాంఘిక సంమేమ 

పథ కాలలో ప్రస సంకేమం కోసం శేటాయించిన ధనం ఒక కోటి 
రూపాయలు, 

ఆరో పంచవర్ష (ప్రణాళిక 979-889) లో సంవీ ప్ప కోర్సుల 
పథ కాన్ని అభివృద్ధిపరచి త్రీ విద్యావ్యా ప్లకి కృపి చేయడం జరిగింది. 

సంప కర్సులలో చేరిన వెనుకబడిన, గిరిజన, (గామోాణ (పాంతాలలో 

వసించే (ప్రులకు అనేక బహుమతులను ఏర్పాటుచేసి వారిలో విద్యా 

వ్యా ద్ "హాత్సాహాన్నీ కలుగజెయడం జరిగింది, సంవ్నేప్త విద్యా 

కోర్సులలో ఉత్తీర్ణులై న వారికి అంగన్ వాడిలలో _ఉద్యోగినులుగాను; 

ఎ. ఎన్. ఎమ్. లు గాను నియమించడం జరిగింది. ప్ర సంవేమానికై 

శేంద ప్రభుత్వం 150 కోట్లు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 122 కోట్లు ఖర్చు 
చేశారు. స్ర్రీలలో విద్యావ్యా పిన 7 కోట్ల రూపాయలు, సాంఘీక, 

ఆర్థిక కార్యక్రమాలకు 9.25 కోట్ల రూపాయలు, ఉద్యోగినులకు వసతి 

సౌకర్యాల సిక్టలెకి 18.75 కోట్ల రూపాయలు ఖక్చు చేయడం జఏగింది, 

అంతేకాక అనాధలె న త్ర్రులకు వారి పిల్ల ల సంతెమానికి 75 లత్షల 

రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 

న్సిన్గం సంక్షేమం 

సాంఘీక సంన్నేము కసి భావనతోపాటు ద్ద సండేముం భావ 

నలో కూడా వూర్చు వచ్చింది. సనాతన కాలంలో మత సాం|పడా 

యంగా నిస్పహాయులు, అనాథలు అయిన బాలలకు డానం చేసి 

సహాయం చేయడం సమాజం ముఖ్య లత్యుంగా ఉండేది. కానీ ఆధునిక 
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సమాజంలోగల సిస్సహా యులు, అనాధలు అయిన పాలలేకాక మొత్తం 

చఛాలబాలికలంద6కీ వదో ఒక విధమైన సహాయం చేయాలనే భావన: 

రూవాొందింది. ఈ విధంగా: ఆధునిక యుగంలో శిశు సంక్నేమం ప్రత్యేక, 

సమస్యలతో కూడుకున్న బాలబాలికలకు మ్మాతమే పరిమితేం కాకుండా ! 

ము తం బాలబాలికలందరకూ వి స్ఫృతం చేయబడింది, శకివలం అసమా 

యోజన సమస్యలు, బాలనేరస్తులు మొదలైన బాలబాలికలకు 

నికు సంకేమం సంబంధించినది కాదనీ మొ క్రేం చాల బాలికల జనాభా 

శారీరక, మానసిక ఆరో గ్యాభివృద్ది కె ఏర్పరచిన సాంఘిక ఆర్థిక, 

అరోగ్య కార్యకవూలకు కూడా వర్తిస్తుందని చెప్పబడింది. మానవ 

శాపం జీవశాస్త్రం, చెద్యళాస్ర్ర సం, మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం, సాంఘీక 

పరిశోధన మొదసై నవాటిలో జో శాస్ర్రీయాభివృద్దితో పాటు సమా 

జంలో చాల బాలికల సంవేమ కార్య్మకమాల పట్టగల అభి ప్రాయంలో 

కూడా మార్చు వచ్చిండి. 

భారతదేశంలో సాధారణంగా 14 సంవత్పలలోను వయసువారిని 

బాలబాలికలుగా పరిగణించడం జరిగింది, 14 సంవత్సరాల పై బడ్డ తరు 

వాత కెమార దశ అరంఛభమౌొతుంది. కాసీ 1959 నవంబకులో యునై 

"బజ్ నేషన్స్ (United Nations) చేసిన “బాలలవాక్కు_లి? [పక్ష 

టన (పకారం 16 సంవత్సరాలలోపు వయసుగల వారందరూ బాలలు 

అని నిర్వచించారు. శై శేవదశ వివిధ అంశాలను ఈ కింది విధంగా విభ 

జించవచ్చు. 

1. జనన పూర్వ్ణదశ 2. జనో త్తర దశ శి, నవజాతదశ 4. పాఠశాల 
పూర్వ దశ 5, పాఠశాల దశ, 

న్ు సంవేమం లత్ష్ముం పకారం నీశువ్రును ఈ ఐదు దశలలోను 

అతి జాగ త్తగా సంరవ్మీంచాలి. ఈ ఐదు దశేలలోను స్మక్రమంగా సంర 
శీంపబడిన నికశువ్రలే శారీరక, మానసిక సాంఘీక, నె తిక ఆరోగ్యాథి 

వృద్ధిని పొంది సమాజానికి ఉపయోగకర మెన, ఆరోగ్యకర మైన పెరు 

లన్రతారు. ఇది శికు సంశ్నేము సేవల ధ్యేయం, 
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1968 వ సంవత్సరంలో ఏర్పరచిన బాలల సంవ్నేమ కార్య[క్రమా 

లను తయారుచేసే కమిటీ శిశువు అభివృద్దిలో 5 దశలను వివకించింది. 

అవి ఏవంకు -- 1. గర్భస్త శిశువు 2. నవజాత శిశువు (0-1 సంవత్స 

రాల వరకు లి. విద్యాభ్యాస పూర్వదశే (1-5 సంవత్సరాల వరకు 4. 

విద్యా బ్యాస దశ (లి-6 సంవత్సరాల వరకు ఏ. [పాధవిక విద్యాభ్యాస 

దశ (6-16 సంవత్సరాలు, ఈ కమిటీ శిశు దశను 5 అంశాలుగా వభ 

జించి ఈ ఐదు అంశాలలోను (పతి శిశువుకు సంవేవు కార్యక్రమాల 

ఆవశ్యకత ఉన్నదని వివరించింది. 

నను సంక్షేమం సేవలు = (సాముఖ్యత 
వన్న సంకేమ సేవా కార్యక్రమాల వల్ల శివలం శిశువులకు 

మాతెమే కాక కుటుంబానికీ సమాజానికీ కూడా పయోజనం 

కలుగుతుంది. శిశువులకు శిశు సంమెమ సేవా కార్య[క్రమాలవల్ల వారి 
శారీరక , మానసిక ఆరోగ్యం అభివృద్ది చెంది, దృఢ మైన మూ ర్హిమత్వం 

ఏర్పడుతుంది. వారు తేమ నిధులను సక్రమంగా గుర్తించి నెరవేర్చుళో 

గలరు. నికు సంతెమ సేవా కార్యక్రమాలు కుటుం బెలకు కూజా 

_కేయోదాయకం, నిశువ్ర కుటుంబంలో ఒక ముఖ్యమైన భాగం. 

అతడు కుటుంబ సభ్యులలో అతి ముఖ్యమైన సభ్యుడిగా పరిగణించ 

బడడం జరుగుతుంది. ఆ శిశువు సంతేవు కార్య్మ్యకవూ=లను విరివిగా 

పొందగలిగిన బ్లు తే మొత్తం కుటుంబంలోని సభ్యులందరూ .. మన 
యా 

శాంతితో ఆనందడాయకంగా గడపగలరు. శిశు సంకేమం సమాజ 

నంకేమంగా చరొ-నబడింది. ఎందువల్ల నం కే ఈనాటి నిశువులు 

శేపటి పౌరులు .వారిలో కొందరు "దేశాన్ని పాలించే నాయకులు, 

మరికొందరు శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, కనులు అవుతారు. 

సమాజంలో భావికాలంలో కార్యక్రమాలన్నీ వారి ద్వారానే జరుగు 

తాయి. కనుక వారి ఆరోగ్యాభివృద్ధి చేశానికి ఎంతో [పయోజనకరం. 
రోజుకు. ఉదయం ఎటువంటిదో వ్య కికి శిశుదశ అటువంటిది అని 

మిల్టన్ తెలిపాడు. ది సడీ టీమ్ అన్ సోవల్ చెల్ ఫేర్ 
ఠి 
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(The study team on social welfare) సూచన (పక 
సమాజ సం శమం వసు సంవెమంవై ఆధార పడిఉంది. వ్యరి ఛా 
నమూఃససిక్ష అభివృద్ది అత్తని శే శేవ దశనై ఆధార పడిజంటుంది. కై 
శిశు సంచేమం అత్యధిక ప్రాముఖ్యతను కలిగిఉన్న దని చెప్పవ. 
సమాజంలో (ప్రతి అభివృద్దీ కూడ్రా వ్య క్రివె ఆధారపడి ఉంది. వ 
శ్క్త సమాజానికి మూలధనం వంటిది. ఈ మూలధనాన్ని సంరక్ష అభినృద్ధ్ చేయాలంకే వ ఆర్థిక _పణాళికలలోనయినప్పటికీ 
రాల్రికల సంత్నేమ కార్య|కమా*లను దృష్టలో పెట్టుకుని ఆ కార్య (క్రవ 
అభివృద్దికి కొ త ధనాన్ని వట్టుబడి పెట్టాలి. సమాజం సంతృృ 
సమాజంలో అలిముఖ్య మైన బాలబ'లికల సంతృ పీవె ఆధా 
ఉంటుంది. చాల బాలికలు తమ అవసరాల నన్నిటిని సంతృ వీర, 
పొందగలిగిన సమాదిమై నిజమెన సమాజమని చెప్పవచ్చునని పం 

భారత బేశంలో మొ తం జనాభాలో చాలచాలికల జనా 
అంశ 0-13 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగలవారి జనాభా 42 శాత్తః 
తెలు స్తున్నది, పరి శ్రమాభివృద్ధికి, వ్యవసాయాభివృద్ధికి, చేశ ఆర్థి ౩ 
వృద్దికి ఎంత (వాముఖ్యత ఆందో శిశు సం తమాభివృద్ధికి కూడా అ 
(వాముఖ్యత ఉంది. బేశంలో ఎటువంటి సండేము కార్యక్రమా 
ప్రవేశ వెట్టినప్ప టికీ, శిశుసంకేమానికి ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యతని వ్యా 
నాధారణ్యగా చాలి బాలికలకు ఆరోగ్యకరమైన అహారం, దు స్తుః 
వసతి సెక ర్యా లేకాక (పేమాభిమానాలు, మానసిక సంతృ పీ కూ; 
లభించాలి. విద్యా సౌకర్యాలు, వైద్య సౌకర్యాలు, వినోద కా; 
క్రమాలు మొద లై నవికూడా వారచెకుగుదలకు అవసరం. సమాజం౪ 
గల చాలబాలికలందరికీ ఈ సౌకర్యాలన్నీ 'కల్పించినట్టయి'ే శె 
బాలికలు తవు అవసరాలన్నీ సంతృ షీకరంగా పొంది శాకిరకంగ మానసికంగా ఆరోగ్యవంతులుగా అభివృద్ది-వెందగలరు, ఈసౌక ర్యాలనీ క్ లుగ బేయాలం శే ఆస్థ్రకవనరులు కౌవలసినంతగా సమకూర్చాలి, 
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బాలబాలికల అనారొగ్య నిరోధక కార్య[క్రమాలనై అధికంగా 

వ్యయం చేయడం అవసరం. అం#ే బాలబాలికలు అనేక కారణాలవల్ల 

అంధత్వం, చెవుడు, మూగ శారీరక ఏక లత్వం, మానసిక రుగ్గతలు, 

సాంఘీక సమస్యలు, మొదలైన వాటికి గురి అవుతారు. ఈ వైకల్యా 

లను నిరోధించే కార్యక మూలను సమాజంలో విరివిగా (_పపెశ పెట్టడం 

ఎంతో (కాయస్క-రం. కొంత ము తం ఈ కార్య|క్రమాలకో (పతి సంన 

త్సరం శేటామించినబ్బయి తే (పస్తుత కాలులో ఆ సమస్యలకు గురెన 

వారి చచికిత్చా కార్యక్రమాలకు జరుగుతున్న వ్యయం భావికాలంలో 

[కముంగా తగ్గడానికి అవ కాశేముంటుంది. ఎందువల్ల నంళు నిరోధక 

కార్య కనూలు పిరివ్గా (పవేశ పెట్టడంవల్ల సమస్యా పూరిత బాలల సంఖ్య 

తగ్గిపోతుంది. త ద్యారా నారి చికిత్సా కార్య క్రమాలక య్యే ఖర్పుకూడా 

తగ్గిపోతుంది. అనారోగ్యానికి లోనయ్యే బాలల సంఖ్య తగ్నినట్లయి లే 

బాలల అభ్భిద్ధి పథ కాల_కై ఎక్కువ ధనాన్ని శేటాయించడం నాధ్య 

మవుతుంది. సమాజంలో శివలం నిరోధక, చికిత్సా కార్యక్రమాలను 

(పవేశ వెట్టినంత వమూ(తొన ఫలితం ఉండదు. అవి అత్యద్భుతంగా పసి 

సే ఏర్పాట్లను కూడా చేసి బాలల సంపూర్తి మూ 6 రృిమత్వం అంకు 

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాభివృద్ది చెందేలా చేసినట్లయితే సత్ఫలితా 

లను తక్కువ కాలంలోనే పొందవచ్చు. 

నిన సంకై వుం = పూర్వచర్మి త 

భారత దేశంలో బాలలకు చాలా ఉన్నతి స్థనం ఉంది. వివాహం 

అయిన తరువాతి భార్యాభ రృలకు పిల్ల లు కలగకపోతే వివాహం లత్యుం 
నెర వేరలేవనే ఉదైశ్యం భారత చేశంలోని పలువురి అభిపాయం. 

వివావాం ముఖ్యో దేశం సంతానోత్పత్తి తెఅనీ, దాని తకువాతనే వివాహం 

తదితర ఛ్యేయాలకు (పాముఖ్యతనీయడం జరుగుతుందనీ మన సంస్కృతి 

నమ్మకం. పు[త సంతానం చేకపోతే మోతం లభించని బే నమ్మక ౦ మన 

సంస్కృతిలో ఉంది. 7 బాలలకు ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. కనుక వారు 

జన్నించగానే, ఆరోజు నుండీ, ఆ కుటుంబాలలో ఏదో ఒక సందర్భంగా 
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ఆక్సఐవాలు చేసుకోవడం జరుగుకున్న ది. ఈ ఉత్సవాల ద్యారా సంతో 

నోత్స తి కలిగినందువల్ల నాకి ఆనందాన్ని నెల్లడిసారు. శిశువు నామ 

కరణం మొదలు వివాహం వరకూ కూడా అనేక విధాలైన సాంప్ర 
జాయ సిద్దమైన ఉత్సవాలను జంపి ఆ శీకువు అభివృద్దికే రుటుంబం 

లోని సభ్యులందరూ క స్ వేస్తారు. దీనినిబట్టి వురాతన కాలం నుండీ 

కూడా మన ఆజేశంలో బాలలకుగల పాధాన్యత తెలు స్తున్నది. సమష్టి 

కుటుంబాలు, జాతివ్యవ్భ, [గామాణ సముదాయాలు మొదలైన 

సామాజిక సంస్థల ద్యారా బాలలు అటి జాగ త్తగా సంరతంచబడుట 

జరుగుతున్నది, 

భారతదేకంభో గల సమష్టి కుటుంబాలు అత్యంత అవసర మైన 

| మా భిమానాలను అంది స్తున్నాయి. సమష్టి కుటుంబాకులో వివిధ 

రకాలైన బాలలు అంబు తప్పిదం డులను కోల్చోయిన వారు, ఆర్థికంగా 

వెనుక బడినవారు, వికలాంగులు మొదలై న వారందరూ సంరశ్నీంచబడే 

వారు. అందువల్ల ఆకాలంలో బాలలు అనాధలుగా మారవలసిన అవ 

సరం ఉండేదికాదు, 

[గామాణ [(పాంతాలలోగల కుటుంబాలు స్వయం సమృద్ధిని క బిగి 

ఉండేవి. ఆ కాలంలో పిల్లల కోరికలుకూడా వాలా స్వల్పంగానూ, 

సాధారణంగానూ ఉండేవి. వారి కోరికలను తీర్చడం కష్టసాధ్యంగా 

ఉంజేదికాదు. కనుక బాలలు తమ అవసరాలను, కోక్కె-లను తమ 

కుటుంబాలనుం చే పొందగలిోవారు. అంతేకాక వ్యకి జన్మించింది 

"మొదలు మరణించేవరకు కుటుంబంలోనే జీవించేవాడుగానీ ఏ కారణం 

వల్లనెనా తేన కుటుంబాన్ని వదలిపెట్టడం జరిగౌదికాదు. ఉద్యోగం, 

విద్య, తదితర కారణాలవల్ల చాలా తేక్కు.వమంది మా(తేమే తమ 

గామాలను, కుటుంబాలను విడిచి వెళ్ళడం జరిగోది, 

న్గినం సంక్షైవముం ఎ (బిటిష్వారి _పభావం 

[విటిష్వారి పరిపాలనా కాలంలో (గామాణ [(వాంతాల [పజల 

సవనవిభానంలో తీవమైనమార్పు సంభవించడం జరిగింది. ఇంగ్లండ్ లో 
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జరిగిన పారి శామిక పిప్తవం భారత ఆరాక వ్యవస్థనై చాలా |పభా నాన్ని 

చూపించింది. రవాశా సౌకర్యాల అభివృద్దివలన [గామాణ స్వయం 

సమృద్దికర మైన జీవనవిభానం కుంటువడింది. జనాభాకూడా విపరీతంగా 

పెరగడం జ3గింది. ఏటన్నిటి |పభావంవలన |గామీణ [పాంతాలలో 

సమ కుటుంబవ్యవస్థ కూడా అవ్యవస్థత చెందడం జెగింది. వాలా 

మంది |గామాణ్మపజలు, ఉద్యోగా న్వవణార్గం పట్టణ పాంతాలకు తరలి 

పోవడం 'ముదలు పెట్టారు. అటువంటి పరిస్థితులలో వారు తమ 

కుటుం బాలను [గానూలలోనే విడిచి పెట్టవలసివచ్చేది. ఈ విధంగా 

(గామాలలో కుటుం బాలు అవ్యవస్థతే చెందడం జఏ3గిఎది. సమాజంలో 

కకిగిన ఆర్థిక వ్యవస్ల పరివ ర రృనవల్ల సవుషు కుటుం పాలు, న్య ప్తి కుటుం 

బాలుగా రూపహాంతేరం చెందాయి. దీనివల్ల సము కుటుం బాల ద్యారా 

సంరక్షణ సొంచే అనాథలు, బాలవితంతువులు, పకలాంగులు ముద 

లైన వారికి భదత లోపించడం జరిగింది, దీని పలితంగా చాలామంది 

బాలలు యాచకులు, నేర సులు, తిరుగుబోతులుగా తయారై నారు. 

ఇటువంటి వాకినందరినీ సంరవ్నీంచడాసికి (పత్యేక క్రిత సంకేమ కార్య 

(క్రమాలను (పవేశే పెట్టడం జరిగింది. 

స్వాతం త్యానికి పూర్వం న్్ సంకై వు చర్యలు 

స్వాతంత్ర్యానికి పూర్వం మన చేకశంతో శికు సంతేమ కార్య 

[క్రమాలవె చాలా తక్కువ (లేద్ద చూపబడింది. కొంతమంది [పజా 

నాయకులు, మతగురువులు కలసి కొ న్న సం షమ కార క్రమాలు ఆరం 

భించారు. | మిషనరీ గృహోలు, అనాభథ్మాశమాలు, పార్నిశామక పాఠశా 

లను మొదలై నవి ఆ కాలంలో స్వచ్చంగా ఏర్పరచడం జరిగింది. కాస్ 

ఈ సంస్థలు "లోపభూయిష్ట మైన ఆర్థిక వనరులు, సిబ్బంది, యాజ 

మాన్యం కలిగి ఉండటంవల్ల, వాటిమధ్య సమన్వయం లేకపోవడంవల్ల, 

తమ కార్య క్రమాలను స్మపమంగా నెర వేర్మ లేకపోవడం జరిగింది. (పభు 

తం బాలల సం మెమూర్థమై ఎటువంటి (పత్యేక కార్య(క్రమాలు (వవేశ 

పెట్ట లేకపోయినప్పట్క' వాటి. సంరతణ, భృదతల కొరకు కొన్ని శాసనా 
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లను (ప్రవేశ పట్టడం జరిగింది. అవి వవంకు — 1. డి అటి సెన్ ఆక్ట్ 

1850 2. ది గాక్టియన్స్ అండ్ - వార్డ్) అక్ 18008 ది రిఫాన్మేటతీ 

స్కూల్స్ ఆక్ట్ 1౪97 మొద లై. నవి. ఈ శాసనాలన్నీ స్వాతంగ్ర్యానికి 

పూర్వం (పవే పెట్టబడ్డా యి, వ్రబేవిధంగా అచేక రాష్ట్ర వ్యా ప బాలల 

చట్టాలు, భోర్ సల్ సూ్య-ల్ చట్టాలు (ప్రవేశ పెట్టబజ్ఞాయి. 

స్వాతం క్రా్యానంతరం జరిగిన న్ు సంక్షే ను కార్య కవ వూలఎ 

- “బాలల సంశ్నేమం స్వాతంత్ర్యానంతరం. ఒకు .. కొ త్త పద్ధతిలో 

జరిగిందని చెప్పవచ్చు. భారత. "రాజ్యాంగం... ఇ బాలల సంచేమార్థమై ఈ 

కింది నిబంధనలను (పాథమిక హక్కు-లలో (ప్రవేశపెట్టారు... 

lL 15 వ [పకరణం :-. నీ శిశు సం మెనూభివృద్ది మ పత్యేక 

. సెక ర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. జాతి, మత్క కుల విభేదాలు, 

త? వురువ వాల ఏచతుణ, వుట్టిన దేశం వెద లై | నవాటి 

_ శారణంగా ఏ పొరుని వేరుపరచకూడదు. 
వి, 24వ |[పకరణం :- 14 సంవత్సరాల లోవు వయసుగల బాలలను 

. కరాస్దగారాలలో గాని. గనులలోగానీ, మరియే ఇతర ప్రమాదకళ్ల 

“మొన వృత్తి పరిస్థితులలో గల పనులలో నియమించరాదు. 

Ci గ్ వ ప్రకరణం == రాజ్యాంగం అమలుపరచిన నాటినుర 

10 సంవత్సరాలవరకు ఓకీ సం వత్సరాలలోవు బాలలకు ఆ 

విద్యను (ప్రవేశ పెట్ట నిర్బంధం చేయాలి. " 

క్త. (శామికులై న త్ర పుగుషుల వయస్సును. దుక్వినియోగపర చ 

గాసి, అర్థిక అవసరాలకోసం గాలల వయ 'స్పుకు; నే క్తి క్రి మిం 

వృత్త తులలోకి వారిని నిర్బంధంగా (ప్రవేశ వెట్టడంగాని చేయకూడ 

"ఈ [పజల జీవన (వనూణ జ్ఞ సాయిని, ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ధి. పరచ 

ఆహారపోషణ మొదలై నవి "రాజూ "సంగం (ప్రథాన విధులు. 

ఈ విధంగా. రాజ్యాంగంలోని. ప్రాధమిక. హక్కులు, ల్ల బ్ర 

సూత్రాలు, బాలల సంత మాన్ని గురించి త్తని షఫష్పలూ : 
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వినం సంక్షే వం - ఆహార సౌకర్యాలు 

భారతదేశ శంలో అధిక శాతం చాలబాలికలు "అనారోగ్యంగా 

ఉండడానికి ముఖ్య కారణం సరెన పోవకాహోరం లభించకపోవడం 

_గామోాణ, నగర [పాంతాలలో నివసి స్తున్న తక్కువ సాంఘిక, ఆర్థిక, 

అంత సుగల పిల్ల లలో సరైన పోషకాహారం లేకపోవడంవల్ల ఎక్కవ 

మంది అనారోగ్యం. వొాందుతున్నారు. పాఠ శాలకు వెళ్ళు పతీ నలుగురు 

వి ద్యాస్థలలో ముగ్గోకికి సరైన అహారం లభించడం లేదని ఘంటాపథంగా 

చెప్పవచ్చు. వారు తీసుకుంటున్న ఆహారంలో శరీర మనసిక అభివృద్ది కి 

అతి ముఖ్య మైన మాంసకృత్తులు, ఎ. బి. మొదలైన: పటమున్లు; 

కిల్లి యమ్ లోపీ సున్నాయి,. | స 

సాధారణంగా బాల బాలికలు పాఠశాలకు సశ్ళేముందు. అంకు 

ఉదయం భోజనంగానీ, ఫలపహోరంగాని తిని వెళతారు. 'వారు సాయం 

కాలం తిరగి ఇంటికి చేశేవరకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోరు. దీనికి 

కారణం అధిక శాతం పిల్లలు ఆర్థికంగా చేదవనారవడం తేక పోవకా 

హోరాలవల్ల కలిగే లాభాలు తెలియకపోవడం కాన్ అయి ఉండవచ్చు. 

చది నమైనప్ప టికీ మన చేశంలో పిల్లలు సరిపోయినంత పాళ్ళలో 

వోపక, బలవర్ధక మెని ఆహారాన్ని పొంద తేక పోతున్నారని చెప్పవచ్చు. 

దీని ఫలితంగా చాలాచుంది విద్యాష్టలు శారీరక, బలహీనతను 

చెందడంవల్త మానసికంగా వారు చదువుపై శ్రద్ద వహించ లేకపోవడం, 

బాది ఆరోగ్యం కూడా చేణించడం జరుగుతున్న దీ, 

6 నుండి 11 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్లలు మన 

దేశంలో 100 మిళలియన్న వరకూ ఉన్నట్లు అంచనా వేయబడింది, 

మూడో పంచవర్ష (వణాళక పూర్తయ్యి నాటికి ఏొలో 50 శాతం 

మా(తమే పాఠశాలకు వళ్ళుట జరిగింది. నాళ్లో పంచవర (పణాళీక 
ద. ఏ. 

మొత్తం 6 నుండి 11 సంవత్సరాలవధ్య వయసుగల బాలబాలిక లందరూ 

పాఠ శాలకు వెళ్ళేలాగ చేయాలని. నిర్ణ యించ బడింది, మాధ్యమిక, 

ఉన్నత పాఠశాలకు వెళ్ళేవారి సంఖ్య 15 మిలియన్లుగా అంచనా 
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లను (పవేశ పెట్టడం జకిగింది. అవి ఏవంశు — 11. ది అృహంటిసె। 

1850 2. ది గార్జియన్స్ అండ్ వార్డ్ ఆక్ట్ 1000 3 ది ర9ఫా' 

స్కూల్స్ ఆ 1897 ముద లై నవి. ఈ శాసనాలన్ని స్వాతం[ 

పూర్వం (ప్రవేశపెట్టబడ్డాయి. ఇదేవిధంగా అ నేక రాష్ట్ర వ్యా్త 

చటాలు, బోర్ సల్ సూ్యూ-ల్ చటాలు [పవేశ వెటబడ్డాయి. 
ల రు, లు 6 

స్వాతం త్యానంతరం జరిగిన నిశం సంవైవు కార్య కవ; 

బాలల సం కమం స్వాతంత్ర్యానంతరం ఒక కొత్త ప 

జరిగిందని చెప్పవచ్చు. భారత రాజ్యాంగం బాలల సం మెమార్ధవై 

కింది నిబంధనలను |పాథమిక హక్కు-లలో (ప్రవేశపెట్టారు... 

1. ఏవ [షపకరణం ౫ (హః నిను సం మెమాబ్సివృద్దికై | ప 

సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. జాతి, ముత, కుల విభద 

త వురువ బాల విచతుణ, వుట్టిన బేశం మొదలై న 

కారణంగా ఏ సొకుని వేరుపరచకూడదు. 

2. 24వ |పకరణం :- 14 సంవత్సరాల లోపు వయసుగల బాల 

| కర్చాగారాలలో గాని. గనులలోగాసి, మరియే ఇతర (పమాః 

మెన వృత్తి పరిస్థతులలోగల పనులలో నియమించరాదు, 

C9 .  ఉ5 వ పకరణం :- రాజ్యాంగం అమలుపరచిన నాటిన 

10 సంవత్సేరాలవరకు 14 సంవత్సరాలలో వు బాలలకు ఆ 

విద్యను (ప్రవేశ పెట్టి నిర్బంధం చేయాలి. 

4. శౌమికులైన స్రీ, వుగుషుల వయస్సును దుర్విని యోగ పర చ 

గానీ, ఆర్థిక అవసరాలకోసం బాలల వయస్సుకు, శక్తికి బం: 

వృ తులలోకి వారిని నిర్బంధంగా (పవేశ పెటడంగాని చేయకూడ, 

4 3 జ ౯ఇ ర షా 3 : la పర i 5, “(పజల జీవన (పమాణ స్థాయిని ఆరోగ్యాన్ని అభివృద్ది పరచ 

_ అహారపోవణ మొదలై నవి రాజ్యాంగం పథాన నిధులు, 

ఈ విధంగా రాజ్యాంగంలోని [పొధమిక హక్కులు, అ చే! 

సూ తాలు, భాలల సంత్నేమాన్ని గురించి (పసావి స్తున్నాయి. 
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విను సంక్షే వుం = ఆహార సాకర్యాలం 

భారతదేశంలో అధిక శాతం బాలబాలికలు అనారోగ్యంగా 

ఉండడానికి ముఖ్య కారణం సరైన వోవకాహోారం లభించకపోవడం 

[గామాణ; నగర (ప్రాంతాలలో నివసి స్తున్న తక్కువ సాంఘిక, ఆర్థిక, 

అంత సుల వీల్ల లలో సరెన పోషకాహారం లేక కపోవడంవల్ల. ఎక్కువ 

మంది అనారోగ్యం. పొందుతున్నారు. పాఠశాలకు వెళ్ళు (పతీ నలుగురు 

విద్యా్యృాలలో ముగ్గు రికి సరైన అహారం లభించడం లేదని ఘంటాపథంగా 

చెప్పవచ్చు. వారు తీసుకుంటున్న ఆహారంలో: శరీర, మానసిక అభివృద్ది క్రి 

అత్రి ముఖ్యమైన మాంసక్ళ తులు, బె. బి. మొదలైన: విటబున్లు, 

శ్రలియమ్ లోపి స్తున్నాయి. నాయం 
సాధారణంగా చాల బాలికలు పాఠశాలకు 'వెళ్ళముందు. అంకే 

ఉదయం భోజనంగానీ, ఫలహాోరంగానీ తిని వెళతారు. వారు సాయం 

కాలం తిరిగి ఇంటికి చేశేవరకు ఎటువంటి ఆహారాన్ని తీసుకోరు. దీనికి 
కారణం అధిక శాతం పిల్లలు. ఆర్థికంగా చేదవారవడం లేక పోమకా 
చోరాలవల్ల కలిగే లాభాలు తెలియకపోవడంకాసీ అయి ఉండవచ్చు, 

వది వమైనప్పటికే మన చేశంలో పిల్లలు సరిపోయినంత పాళ్ళలో 
వోపక, బలవర్ధక మైని ఆహారాన్ని పొంద లేక పోతున్నారని చెప్పవచ్చు. 

దీని ఫలితంగా చాలామంది విద్యార్థులు. శారీరక, బలహీనతను 

చెందడంవల్న మానసికంగా వారు చదువువై శ్రద్ధ వహీంచ లేకపోవడం, 

వారి ఆరోగ్యం కరూడా శ్నీణించడం జరుగుతున్న దీ, 

6 నుండి 11 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల పిల్లలు నున 

చేశంలో 100 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నట్లు అంచనా వేయబడింది, 

మూడో పంచవర్ష (ప్రణాళిక పూర్తయ్యే నాటికి వీకిలో 50 శాతం 

మాత్రమే పాఠశాలకు వెళ్ళుట జరిగింది. నాన్లే పంచవర్ష (పణాళిక్ర 

మొతేం 6 నుండి 11 సంవత్సరాలవధ్య వయసుగల చాలచాలిక లందరూ 

పాఠశాలకు వెళ్ళేలాగ చేరాలని నిర్ణయించబడింది, మాధ్యమిక, 

ఉన్నత పాఠశాలలకు వెళ్ళవారి సంఖ్య 15 మిలియన్లుగా అంచనా 
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వేశారు. ఈ బాల బాలికలందరికి బలమైన పోషకాహోరాన్ని, అరోగ్య 

.. మైన ఆహారాన్ని ఎర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో 196 వ సంవత్స 

రంలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం (ప్రవేశము శం జిొగింది. 

వాలబాలికలను అన్నిరంగాలలో అభివృద్ధిపరచడా నికి [పాథమిక 

విద్యకు నిర్బంధం చేయడం జరిగింది, ఈ లమ్యోన్ని సాధించాలంటే 

బాలబాలికలు ఆరోగ్యమైన ఆహారాన్ని పాంది శారీరకంగాను, మాన 

సికంగానూ శ క్రివంతులు కావాలి. ఆకలి కడువులతో ఉన్న విదా ద్యాక్ధ 

లకు పాఠాలు మనసుకి చేరడం కం, వాలసెలికల మనోభావ 

మనో విజ్ఞానం, మానసిక ఆర Ngo; శారీరక ఆరోగ్యం అభివృద్ధికి 

పాఠశాల అతిముఖ్యమైన పాత్రేవహి స్తుంది. పాఠశాలలో భోజన 

సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేయడంవల్ల బాలబాలికలకు ఆరొగ్యం 

అభివృద్ది చెందజ మేకాకి నారు మంచి ఆహార అలవాట్లను సెర్చుక్ వడం 

జరుగుతుంది. ఈ విధంగా శికువుల పూరి అభివృద్దికి సహాయపడు 

తుంది. అభివృ స్ట చెందిన అన్ని చేశాలలోను, పాఠ శాలలో మధ్యాహ్న 

భోజన పథకం సమాజ ఆరోగ్య కార్య న మాలతో ఒకటిగా గు ర్రించ 

బడింది. శిశువుల పోపకాహారాన్ని అభివృద్ధి పరచడం, మధ్యాహ్న 

భోజన పథకం (పవేక' మెట్టడం జరెగింది, ఈ పథకం మొట్ట మొదట 

జర్మన్ , (వాన్స్, ఇంగ్ల ండ్ మొదలై న డేశాలలో (వారంభించ బడింది, 

ఇంగ్లండ్ బో ఈ పథకం 1905 వ సంవత్సరంలోనే పారంభింపబడిం ది. 

రవ్యాలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం నె స్స మెన కార్యక్రమంగా జరుగు 

తున్నది. [ఫాన్స్లో 1986 వ సంవత్పరంలో మధ్యాహ్న భో జన 

పథకాన్ని. [పపేశవె పెట్టడ మేక "కె (ఫాన్స్ (ప్రభుత్యం ఈ విషయం వై 

శాసనాన్నికూడా [పవేశవె వ్తినది. ఈ శాసనం (ప్రకారం ఏ'దెనా పాఠ 

శాలను స్థపీంచాలం లు శ్ర తిప్పవిస3గా అందులో మధ్యాహ్న భోజన 

నెకర్వాలనై స్థలాన్ని కేటాయించాలి. జపానులోకూడా ఇటీవల 

ఈ పథకం ప్రవేశ పెట్టబడింది. 

భారత దేశంలో షాఠశాలలలో మధ్యాహ్న భోజన పథకం ముట్ట 

మొదట 1925 వ సంవత్సరంలో మ్మ డాన్ లో మ్నదాస్ నగరపాలక 
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సంస్థ ద్వారా (వవెశ పెట్టారు. ఈ పథకం త్వరిత గతిని అభివృద్ధి చెందడం 

కూడా జరిగింది. 1929 వ సంవత్సరం నాటికి 8,000 సంఖ్యలో ఉండే. 

భోజనాల సంఖ్య 1961 నాటికి శ5,000 కు పెగిండి. మ్మదాసు 

తరువాత మైసూర్ రాష్ట్రంలో ఈ పథకం ప్రవేశ పెట్టారు. 

1946 వ సంవత్సరంలో భోర్ కమిటీ మధ్యాహ్న భోజన 

పథ కానికి అధిక ప్రాముఖ్యత నివ్వడం జరిగింది. 1959 వ సంవత్సరంలో 

హాల్ సశ (Health Survey), ప్లానింగ్ కమిషన్ (Planning 

Commission) మధ్యాహ్న భో జన పథకాలను అవులు జరిశే పాఠశాల 

లన్ని జాగ తతో పర్య వేవేంచాలని, ఈ పథకాన్ని. అభివృద్ధి చెసి, 

వి సృృతం చేయాలని, చెప్పింది. 

1960 వ సంవత్సరంలో భారత (పభుత్వం పాఠశాల ఆరోగ్య 

కమిటీని నియమించింది. పాఠశాల ఆరోగ్యం అంశళు పాఠశాలలో 

ఉన్న బాలనాలికల ఆరోగ్యం, వారి పోవకారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు 

పీకీన్నేంచడం, బాలబాలికలు సరెన స్థాయిలో ఈ ఆహారాన్ని పాంద 

గలిగే ఏర్పాటుచేయడం మొదలైన కార్యక్రమాలు ఈ కమిటీ 

బాధ్యత. మధ్యాహ్న భేజన పథ కాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ కమిటీ 

కొన్న ముఖ్య మైన సలహోల నిచ్చింది. ఈ సలహాల | పకారం 

1. మధ్యాహ్న భోజన పథకం ముఖ్యంగా బాలల ఆరోగ్యాన్ని జఇంపొం 

దించడమే కాక చబాలలలో మంచి ఆహారం అలవాట్లను కూడా 

ఇంవెందింవవేయాలి. 

9. బాలలకు కావలసిన పోషకాహోరంలో కసిసం 1|8 వ వంతు భాగం 

మధ్యాహ్న భోజనం ద్వారా లభ్యమయ్యేలాగ చేయాలి. 

లీ. మధ్యాహ్నభొ జనాలు నిర్ణయించబడిన కొలతలలో అన్నిరకాల 

ఆహార పదారాలను బాలలకు అందించాలి, 

4. మనచేశంలో పాలసరఫరా తక్కువకాబటి శివలం పాలే ముఖ్య 

ఆహారంలో తీసుకొనే 'వాలబాలిక లకు పాలను (ప త్యేకంగా సరఫరా 

చేయాలి. ఆ తరువాత మిగతావారికి అండేలాగ వేయాలి. 
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ర ఆహారపదార్థాలు బాలబాలికల కందకికీ అందుబాటులో ఉండేట్లు 

6. మధ్యాహ్న భోజనానికి అయ్యే ఖర్చులో $50 శాతం (పభుత్వం 

భరించాలి, " 

7. బాలలు నూనసిక ౦గా, శారీరకంగా, సాంఘకంగా, సరిసనూనంగా 

అభివృద్ధి చెందాలంటే వారందకీ మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో 

వివకశ్త చూపరాదు, 

రి, పంచవర్ష (పణాళికలలో కరూడా ఈ పథకానికి కొంత ధనాన్ని 

శేటాయించాలి. మూడో పంచవర్ష (ప్రణాళిక నాటికి. (ప్రాధమిక 

పాఠశాలలలో సర్చ్పరచిన పథకం నాల్లో పంచవర్ష [ప్రణాళిక నాటికి 

మాధ్యమిక, ఉన్నత పాఠశాలలలో కూడా ప్రవేశ పెట్టడానికి 

(పయత్నించాలి. 

జాతీయ పాఠ శాల ఆరోగ్య కౌన్సిల్ 1964 వ సంవత్సరంలో 

ఆగను 27 న బొంబాయిలో జరిగిన తన రెండో సమావేశంలో (ప్రస్తుతం 

ఏర్పాటు వేస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన. పథకం సంతృ వీ కరంగాలేదసీ, 

అందుచేత ఈ పథకానికి మరింత అర్థిక సహాయం అందచేయాలని 

తీర్మానించింది. శేవలం పాఠ శాలలుద్యారా నె కాక చాల్యాడీలు: సంతేమ 

విస్ఫృత |పాజెకలు కూడా ఈ పోషకాహార. పథకాన్ని చేపట్టడం 
ఆం _ లట 6) 

చఎచ*గిందిె. 

మూడో పంచవస్త (పకాళీక్ర ఆరంభం నాటికి మధ్యాహ్న 

భోజన పథకం అమలులోకి రాలేదు. ఆ కాలం మధ్యాహ్న బోజన 

పథకం అం కే పాఠ శాలలకుపోయే పిల్లలకు పాలను పంచడం మ్మాతమే, 

కానీ (ప సుతం శేర్ (CARE), యూనిసెఫ్ (UNICEF) మొదలైన 

అంతరాతీయ సంపల ద్యారా ఈ పథకం అభివృది చెందడం జరిగింది. 
పై థి అడు 

అన్ని రకాల ఆహోర పదార్దాలు ఉచితంగా సరఫరా చేయడ మేకాక 
౬ 4 ' | 

వాటి రవాణా కూడా ఉచితంగానే జరుగుతొంది. రాష్ట | పభుత్యాలు 

వాటిసీ విడుదల చేసుకోవడానికీ వాటిని పాఠశాలలకు పంపిణీ చేయడా 
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నికి అయ్య ఖర్చును భరించాలి. 1963-64 సంవత్సరాల నాటికి 7 మిలి 

యన్న పిల్లలకు ఆహారం సరఫరా చేశారు. ఇందులో కిర్ (CARE) 

ద్యారా 6కి మిలియన్ల పిల్లలకు, యూసిసెఫ్ ద్వారా 0.7 మిలియన్లు 

పిల్ల లకు సహాయం లభించింది, ఆంధపచే? , శీరళ, మదాస్, మైసూర్ , 

పంజాబ్ , రాజస్థాన్ మొదలైన రాష్ట్రాలు శిర్ (CARE) ద్యారా 

సహాయాన్ని ఫొందడం జఎగింది. 1962-05 లో భారత (పభుత్వం ' 

మధ్యాహ్న బోజన పథకానికి 40 లక్షుల రూపాయలు. ఖర్చు చేశారు. 

1968-64 నాటికి ఈ వయం 65 లతలకు చెెగింది. 1964-69 నాటికి 

80 లశులు, 1965-66 నాటికి 90 లక్షలకు “పెరిగింది, 

యూనిసెఫ్ ద్వారా ఉ త్తర్మపటేశ్ , ఒరిస్సా, మధ్య|పచేశ్ , 

మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, లవేద్వీప్ మొదలై న రాష్ట్రాలు సహాయాన్ని 

పొంజాయి, స్వచ్చంద చర్చ్ సంస్థలు, కేథలిక్ రిలీఫ్ సంస్, చర్చివు 

స్వాన్ మొదలేన సంస్థలు. కూడా మధ్యాహ్నన. భోజన పథ కాలప్ 

సహాయం చేశాయి. 

1955 లో “మిల్స్ ఫర్ మిలియన్స్” అసోసియేషన్ ఆరంభ 

మైంది, ఇది అన్ని పోవకాహోరాలు, విటమినులు, కలిగివున్న ఆహార 

పదార్వం. ఇది ఏ రూపంలోనైనా తయారుచేసి బాలబాలికలకు అందు 

చాటులో ఉండేటబ్లుచే స్తే అతిత్వరతగతిని ఆరోగ్యాభివృద్ధిని పొంద 

గలరు. పాఠశాలల ఆరోగ్యం, బాలల ఆరోగ్యం కూజా ఆరొగ్య శాఖ 

కార్యక్రమాలు, కనుక (పతీ పాఠశాలకు ఆ (ప్రాంతంలో గల (ప్రభుత్వ 

వై ద్యాధికారి5 మధ్యాహ్న బోజన పర్య వేవీణా కార్యక్రమం బాధ్యతను 

అప్పగింవాలి. ఈ విధంగా మధ్యాహ్న, బోజన పథకం పాఠశాలలలో 

చదువుక్ టున్న పిల్ల లందరికి కొంత వరకూ ఆరోగ్యకరమైన, బలమైన 

ఆహారం కనీసం రోజుకి ఒకసారి సరఫరా చేయడం జరుగుతున్నది. 

ముఖ్యంగా చేదరికంతో బాధపడుతున్న దేశాలలో గల “బాలల 

ఆహారాన్ని మెదుగు పరచడానికి ఈ పథకంఎం తెనా తోడ్పడుతుంది. 

పాఠ శాలలోగల విద్యార్థుల కేకాక బాలబాలికలు ఉండే సంస్థలన్ని టెక 
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కూడా పోమకాహారాన్ని సరఫరా చేయడానికి అనేక పద్ధతులను అరం 
ఫించడం జరిగింది. దీనివల్ల దేశంలో తక్కు-వ పోవకాహారం ఐవఐవొందూ. 

తున్న పిల్ల లందరూ బలమెన ఆప హారాన్ని పాందడానికి అవకాశం. 

ఏర్పడుతున్నది. రాష |పభుతంం, | పాంతియ సాముదాయిక వ్నవస్తలూ. 

వ) వేట్ సుస్థలు Cha కృకంతోను పిల్ళ లకు వలీ కకం 

శాన్ని సరఫరా చేయడానికి కృషి చే స్తున్నవి. (పస్తుకం పాలహొడి, తడై. 

తర వాలల ఆహారం, విటమిను బిళ్ళలు, వేపనూనె మొదలైన ఆహార 

పదార్థాలన్నీ అనేక వనరుల ద్వారా పిల్లలకు అందించే కృపి జరుగు 

తుంది. (పాంతీయ స్వయం పరిపాలనా _పభుత్య్వాలు ఈ నిశుపోహు క 

ఆహార పదార్థ శేందాలకు (గౌంబులను ఇవ్వడంకూడా జరుగుతున్న దా. 

రాష్ట్ర) వ్యవస్థలు, శెడ్ కాస్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఛై ల్ వెల్ఫేర్. 
(Inaian Council for Child Welfare) (పాముఖ్యత “పొందిన తదా 

తర శిశు సండెమం సంస్థలు సమన్వయం చెంది వీల్ల ల పోషకాహార. 

పదార్థాల సేకరణ, పీంపీణీ మొదలైన కార్యక్రమాలకు స సహయం చేయా 

లని మొదటి పంచవర్ష చణాళికలో [ప్రణాళిక కమోావన్ సలహ ఇవ్వడ ౦ 

జరిగింది, 

నాల్లో పంచవర్ష [పణాళికలో పాఠశాలలకు వెళ్ళ వయసురాము. 

పీల్హ లకు పోవశాహారాన్ని సరఫరా - చేయడానికి ప్రభుత్వేం 6 § కోత 

రూపాయలను. కేటాయించింది. కుటుంబ విం సండేమ (పాజె్టో లుం 

శ్రే సం నేమ వ్యవస్థలు? బొల్వాడిలు మొదలై నవి ఈ కార్యక్రమాల 

'నొధ్యతను చేపట్టాయి. ం. 

యూనిసెఫ్ సహాయంతో మూడో పంచవర్ష [పణాళకలాో 

నేషనల్ న్య్యూటిపన్ ప్రోగ్రామ్ (National | Nutrition Progra-., 

mme) ను ఆరంభించి. దానిద్వారా కొన్ని (ప్రత్యేక సాముదాయిక . 

అభివృద్ది ద్ద కలలో సంపూర్హాహార పథ కాలను * ప్రవేశ పెట్టారు _ 

(గామాణ (పాంతాల స్థాయిలో -ఈ కార్యక్రమ. బాగా లేవంకే-- 

1. (గుడ్లు, పాలు, చేపలు, పళ్ళే మొదల న సంరక్షక పోషకాహారాన్ని. 

ఉత్ప త్తి తిశేయడ : 
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ఇ, కొంతమంది (గామోణులను ఈ ఆహార పదార్థాల ఉత్ప త్తికై 

నియమించడం. 

వీ ఆహార విద్యా పథకాలను వ్య వస్థికరి రించడం, 

కేంద సాంఘీక సంవ్షేమ మంక్రివర్హం వుఫ్టికరమైన ఆహార 

పదార్థాలు పం ంపిణి వే సే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. రాష్ట్ర పభుత్యాలు, 

కేంద ప్రభుత్వంతో సత్పంబంధాన్ని ఏర్పరచుకొని వుష్టైకర మైన ఆహార 

పదార్హ సరఫరా కార్యక్రమాలలో సమన్వయోన్ని నర్పరచుకోవడం 

జరుగుతున్నది. 1౪81 లో వీర్పడిన యూనియన్ మినిస్ట్రి ఆఫ్ సోషల్ 

చెల్ ఫేర్ ప్రత్యేక ఆహారపదార్భ కార్యక్రమాన్ని నర్పరచి దానిద్వారా 

జన సమ్మర్ణం గల నగరఠాహ్లోగల మురికివాడలు, వెనుకబడిన గామొోణ 

(పాంతాల్లొ"ను, కొండ [పాంతాళ్లోను నివసించే శీ సంవత్సరాల లోపు 

వయసుగల చాలలకు ఆహార పదార్థాల పంపిణీని ఏర్పాటుచేసింది. 

తరవాత ఈ కార్యక మం ల-6 సంవత్సరాల వయసుగల బాలబాలిక 

లకు, గర్భిణి త్ర్రులకు, బ'లింతలకు వని స్ఫృతం చయబడిండి. 1978-74 

సంవత్పేరం నాటికి 8. ౧ మిలియన్ల పిల్లలు ఈ సౌకర్యం పొందడం 

జరిగింది. ఐదో పంచవర్ష |పణాళికలో రాష్ట్ర _పభుత్వాలు (వవేశవెట్టిన 

కనీనావసరాల కార్యక మంలో (పశ్వేళ ఆహార పదార్థాల కార్యక మం 

(పవేశి పెట్టడం జరిగింది. బొలాషడిలు, పగటి సంరతేణ కేం దాలు 

ముదలై నవాటిలో గల కిరి సంవత్సశాల మధ్యగల బాలలకు ఆహార 

పదార్థాలు సరఫరా చేయడానికి 1970-౧1 సంవత్సరంలో సాంఘిక 

సంత్నేమ కేద మం్రినర్ధం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కషి చే స్తున్న 

నాలుగు స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లక (గాంటులను మంజూరు చేసింది. 

అవి నవమం కీ — 

l. కేంద సాంఘికస ంశేమ స 

2. ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఫర్ కః చెల్ ఫేర్ 

8. భారతీయ ఆదిమజాతి సేవాసంఘం 

4. హరిజన సేవక సంఘం 

10) 
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[గామాణ (పాంతాలలోగల వెనుకబడిన తరగతులకు, కొండ 

[పాంతాలకు, నగర|పాంతాలకు చెండిన 9 పుడోయన్న పిల్హ లకు పామ 

కాహోర పదాశ్ఞాల పంపీణి జకెగింది, 

1929 లో కరువుకాటలకు లోనయిన 16 రాష్ట్రాలలో ఈ 

కార్యక్రమం (వవేశే శ ఇెట్టారు, సమాజంలో గల నెవుకబడిన తరగతులకు 

చెందిన బాలలు, పాఠశాల పూర్వ వయసుగల శిశువులు, గర్భిణి 

యైలు: చూలింతలకు ఆప గోర పదార్థాలకి శేంద ప్రభుతం కొంతధనాన్న్ని 

శకిటాయించడం జరెగిండి, 

15 సంవత్సరాలలోపు వయసుగల. విల్లలు మనదేశంలో 

సుమారు 240 మిలియన్ల వరకూ ఉన్నారు. భారత పభుత్వం జాతీయ 

బాలల పాలవీని _పవెశ సెట్టింది. "దేశంలోగల (పతీ ఒక్కు- బెలుడు, 

బాలిక వారి పెకుగుడోలకు, అభివృద్దికి అవసరమైన అవకాశాలన్ని సరి 

సమానంగా అంద జేయాలి అని ఈ పాలసీ నిశ్చయించింది. 

(పమోగాత్శకంగా నిరూపించడానికి కొన్ని సంపూర్ణ వను అభి 

వృద్ధ పథ కాలు పవెశ వెట్టారు. ఈ పథకం ముఖ్యో ధశ్యం — 

lL 6 సంవత్సరాల వయసు మధ్యగల బాలల ఆప కోర ఆరోగ్య 

అంత స్తును పెం పొందంపజేయడం. 

౨, బాలల మానసిక, శారీరక, సాంఘిక, అభివృద్ధికి సరైన పునాడి 

వేయడం. 

5. చాలల మరణాల సంఖ్యను తగించడం, అనారోగ్యానికి చికిత్సా 

కార్యకమాలను (పవేశనె పెట్టడం, చెడు ఆహారాన్ని సరఫశా శోయ 

కుండా చూడటం, అధిక సంఖ్యలో పిల లు పాఠశాలలకు వెళ్ళాలాగ 

చరాడటం మొదలై నవి, 

4. అన్ని నిను సం షేవు విభాగాల మధ్య సత్సంబంధాలు ఏర్పరచి 

బాలల ఆరోగ్యాభివృద్ధి పథ కాలను అమలుజరిగేలాగ చేయడం. 

వ్ పసిపిల్లల తల్లులకు పోవకాహో హోరం, ఆరోగ్యం, విద్య, మొదలై న 

వాటి గురించి బోధనలుచేసి తమ పిల్లలను తాము జాగ తగా, 
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ఆరోగ్యంగా ఇంచుకోడానికి తగిన శికుణ కార్యక్రమాలను ఏన్పాబు 

చేయడం మొదలై నవి. 

ఈ పథకం కింద ౨8 _పాజ్ళాలు ఆరంభమెనాయి. ప్యైఇట్రాా 19 

గామోణ (పాళి లు, 10 కొండ|పాంత ప్రాజ్మోలు, తీ నగర ప్రాజెక్ట్లు 

ఉన్నాయి. 

ఈ విధంగా ఆహార పథక కార్యక్రమాలను ఈ కింది విధంగా 

వరీ కరెంచడం జరెగింది, 

1. అదనపు ఆహార కార్యక్రమాలు 

2 ఉత్స తి, వంపీణ పథకాలు 

లి. ఆహార, విద్య, వి సృత కార్యక్రమాలు 

4. అరోగ్యం కొసం కొనసాగించే ఆహార కార్యకహూాలు 

ఈ కార్య! క్రమాలన్ని భారత (ప్రభుతం వారి వివిధ శాఖలద్వారా 

చేపట్టడం జరెగింది. సాంఘీక సంశ్నేమ మం[ల్రైవర్షం జాతీయ ఆహో 

కార్యక్ర మాలనన్ని టిసి సమన్వయపరు సుంది. చాలల ఆహార, ఆరోగ్య 

పథకాలలో గల లోపాలను పరీవ్నీంచడానికి, దాని అభివృద్దికి సలహాల 

నివ్వడానికి సాంఘీక సంకేమ మంత్రివర్గం శేంద కోలకర్షిశేషన్ కమిటీని 

నెలకొల్పడం జరిగింది. ఈ కమిటీలలో ఆహార, వ్యవసాయ, విద్య, 

ఆరోగ్యం, కుటుంబ సం శేమం, (పణాళక కపోాషపన్, సామాజిక సంవషేమ 

మం్నలైవర్షం నుండి |పతినిధులు ఉంటాను. 

ఈ పథకంవల్ల చీశంలోగల సాలలు ఈ కింది సౌకర్యాలను 

పొందడం జిెగింది. (ఓ) ఆరోగ్య హేతు (2) రోగనిరోధక కార్య! కమాలు 
(9) అదనపు ఆహార సౌకర్యాలు (శ) రిఫరాల్ సర్వీసులు (5) 6 సం 

వత్సరాల లోను వయసుగల వారికికూడా విద్యా సౌకర్యాలు (6) 

ఆహార, ఆరోగ్య విద్యా కార్యక్రమాలు. 

ఈ వె చేప్పిన చేవలన్నీ గ్రామాలలో అంగన్ వాడిలద్యారా 

జరుగుతున్నాయి. అంగన్ వాడీ కార్యక రలు, ముఖ్య సేవికలు ఈ కార్య 

(కమాన్ని చేపడతారు. 
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నిశం సం క్రై వంం = ఆరోగ్య సౌకర్యాలు 

డక అభివృద్ది, భవిష్యత్ ఆ బేశంలోని బాలల అభివృద్ధి, 

భవిష్య త్తునై అధారపడి ఉంటాయి. జనాభాకి [ప్రాణాధార మైనటువంటి 
బాలల జనాభా ఆరోగ్య సౌకర్యాలను వెచ్చించడంవల్ల అది మొత్తం 

జాతిని బలపరచడ మకౌక అన్ని రంగాలలోను అభివృద్ధి ఉపయో 

పడుతుంది. బెలల వయసు అభివృద్ది చెందవలపిన వయసు కనుక 

ఆ వయసులో వారు ఆరోగ్యంగా చెరగ డానికి కావలసిన సౌకర్యాలను 
వారికి కలుగజేసే అవశ్యకత ఎండౌనా ఉంది. భారత దేశంలో పాఠశాల 
ఆరోగ్య సంరతేణకు ఎక్కువ (వాముఖ్యలతే నిచ్చినట్లయి తే బాలల 

ఆరోగ్యాన్ని సంరఖీంచడం సులభమవుతుంది, 

బాలల ఆరోగ్యాన్ని "రెండు దశేలలో కాపాడాలి. (1) పాఠశాల 

పూర్వదశే, (2) పాఠశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు భూలలదశ, పాఠశాల పూర్వ 

దశలో బాలల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటం చాలా అవసరం. ఆ సమ 
యంలో బాొలలతో పాటు నారి తెల్లుళ ఆరోగ్యాన్ని కూడా సంరన్నీంచ 

వలసి ఉన్నది, దీనివల్ల శిశు మరణాల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్రించ 

వచ్చు. విెజేశాలతో వొల్చిచూ సే భానతదేశంలో రిశు మురణాల 

సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంది. శిళు సం వేను శకార్య[క్రమాలవల్ల శిశు 
మురణాల సంఖ్య తేగ్గించటమేగాక' శిశువుల ఆరోగ్యం కూడా అభివృద్ది 
పరచవచ్చు. మొదటి పంచవర్ష |పణాళిక ఆరంభం నాటికి (పసూతి, శిశు 
ఆకోగ్య కేం దాలు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉండేవి. [గామాణ 
[పాంతొాలలో ఇంకా తక్కువగా ఉండేవి. పంచవర్య పణాళికలో బాలల 
ఆరొగ్య సంరతుణకు (నాధాన్యత ఇవ్వబడింది. మొదటి పంచవర్ష (పకా 
ఇకా కొమిటీ నగర ఆరోగ్య సంస్థ లన్నిటిలోను [పసూతి, శిశు ఆరో 
సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేయాలని సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ (పసూతి 
శిశు ఆరోగ్య కేం దాలు సకిబోయినంత సంఖ్యలో ఏర్పరచడ మేకాక, 
అన్ని సౌకర్యాలతో సంతృ పీకర మైన సిబ్బందిని కలిగి ఉండాలనికఘూడా 
సలహో ఇవ్వడం జరగింది. పతి కేందంలో కసీసం ఒక సా ల్త్ విజిటర్ 
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(Health Visitor), ఇద్దరు మం|త్రసానులు, ఒక ప్యూన్, ఒక స్వీపర్ 

ఉండాలని తెలియజేశారు. పీరు కసేసం 10,000 మందికి సేవచేసే 

బాధ్యతను కలిగిఉండాలి. (పసూతి, శిశు ఆరోగ్యంలో నిక్షీణపొండిన 

ఒక డాక్టరును ఈ శకేందంలో నియమించాలి. ఈ కం దాలలో గల 

మంచాల సంఖ్యనుకూజా వించి అధిక సంఖ్యాకులు (పసూలిసౌక ర్వాన్ని 

పొందేలాగ చేయటమే కాక [పసవానంతిరం ఎక్కువకాలం వైద్య 

సౌకర్యాలను పొందడానికి విలుపడేలాగ చేయాలని సలహాోబ్షచ్చాను, 

బాలలకు పత్యేక వై ద్యాలయాలు తేకపోతే (పసూాక , నకం అరోగ్య 

శేందాలలోనే బాలలకు కనీసం 10 శాతం మంచాలను కేటాయించి 

ఉంచడం (నేయస్క- రమని కూడా సలహాఇచ్చారు. 

(పతి [గామాణ (పాంతాలలో (పసూతె, విషు ఆరోగ్య కందా 

లను, (నాథమిక , సాక్షండరీ ఆరోగ్య యూనిట్ల, (గామ సముదాయ 

అభివృద్ది ఛ్రాకుల విభాగాలు ఈ కార్యక మాలను కొనసాగించాలని 

కూడా సలహా ఇచ్చాను. ఉపజిల్లా అరోగ్య కేం దాలలో కూడా 

(పసూతి, నిను ఆరోగ్య కేందాలలోవ లె సిబ్బందిని నియమించాలని 

"తెలియ చేయబడింది. 

పాన శాలలకు వెళ్ళే బాలలకు ఆరోగ్య సేవలు చాలాతక్కు-నగా 

ఉన్నాయి. నగవహాలలోను, పట్టణాలలోను నగరపాలక సంస్థలు, వుర 

ప్ స్టలు సంవత్సరానికి ఒకసారి తమ పాఠశాలలలో బాలల 

ఆగోగ్యం పరీశీంచాలి. దీనివల్చ బాలల ఆరోగ్యపరిస్థితి తెలియగలదు. 

కాని ఈ పరీక్షలు సక్రమంగా కొనసాగక పోవడంవల్ల బాలల అరోగ్య 

పరిస్థితి కౌలియడం లేదు. అంతేశాక. ఈ ఆగోగ్యపరీ తులు శేవలం నగర 

సం 

పాలక, వురపాలక సంసల ఆధీనంలోగల పాఠశాలలలో మ్మాతమే 

పరిమితం చేయడం జరిగింది. 

గామాలలో ఇటువంటి అగా “న్యపరీక్షీలు అసలు జరగడంలేదనే 

చెప్పవచ్చు. |పతి (గామ సముదాయ అభి వృద్ది బ్రోకులోను బాలల 

అరోగ్యపరీ క్షు "కేర్యడాలను సర్పరచి ఆ 'స్లాకుకు చెందిన పాఠ శాలలలో 

చాలల ఆరోగ్య పరీతే జరిశేవిధంగా చేయాలి. దినివలన [గామాణ 
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పాంతాలలో కూడా కొంతవరకు బాలల అరోగ్య పరీ తు జేయడానికి 

పిలవుతుంది, 

1960 వ సంవత్సరంలో వియమించిన పాఠశాలల ఆరోగ్యకమిటిీ 

పిశీలన [పకారం అసంత్భ వికరమెన ఆహారం, సరెన రోగనిరోధక 

కార్యక్రమాలు లేక పోవడంవల్ల పాఠశాలకు వెళ్ళ బాలలలో అధిక్ర 

సంఖ్యాకులు అస్వస్థత చెందడం లేడా రోగ|౫గ స్తులవడం జరుగుతున్నది, 

మూడో పంచవర్ష |పణాళికలో పాఠశాలకు వెళ్ళ బాలల 

ఆరోగ్య సంరతుణతై కొన్ని సేవలు అమలు పరచాలని నిర్హయించ బడింది. 

ఆ నిర్ణయం [వకారం ఏర్పరచబడిన ఆరోగ్యా సౌకర్యా లేవం కే లా 

1. పతీ పాఠశాలలో పరిళ్శుభమైన మంచినీటి సౌకర్యాల, ఆరోగ్య 

పరిరశ్ణ సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేయడం, 

నైద్య పరీయే సౌకర్యాలు. 

[గ౧ామాణ (పాంతాలలోగల (౧ "మాణాభివృద్ధిలో బ్లాకులతొ చేర్చిన 

[పాథమిక్ష ఆరొగ్య కేర్యదాలు సృక్రమంగా పనిచే సున్నా యో లేదో 

ఎప్పటీకప్పుడు పర్యవేవీంచుట. 

4. పాఠశాలలలో పనివేసే ఉపాభ్యాయు లకు ఆరొగ్య పరిర తణ (పయో 

జనాలను బోధపరచడం మొదలై నవి (పవెశ పెట్టడం జరిగింది. 

నిశం సంవైవం౦ం = విద్యా సౌకర్య కార్య కవూలం 

బాలల విద్యా శక్ర ర్య కార్య(క్రమాలు విద్యాశాఖకు చెందినవి 

గాని సంవేమశాఖకు చుందినవికానదు. విద్యా సౌకర్యాలు వాల నాలిక 

లకు తగినంతగా ఏర్పాటు చేసినట్టయితే విద్యాసంస్థల ద్యారా నారు 

ఇతర సంకేమ సేవలను పొందడానికి అవకావం లభి స్తుంది. మనదేశంలో 
అధీక సంఖ్యాక బాలలుపాశశాలలకు వెళ్ళడం లేదని చెప్పవచ్చు. అంకు 
వీరందరికి పాఠ శాలల ద్యారా ఏర్పాటుచే సున్న సంవేమ చేవలు అందు 
బాబులో లీదసీ తేలు స్తున్నది. 

బాలలకు విద్యా సౌకర్యాలతోపాటు వృత్తి శిక్షణా కార్య[క 
మాలను కూడా (ప్రవేశే పెట్టడం వుంచిది. భారత రాజ్యాంగం [పకారం 
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సెక్ళూల్ల్ జాతుల, గిపిజనుల చాలలకు విద్యా సౌకర్యాలు కలుగ. 

శేయాని. వారికి ఉచిత విద్యా సాకొర్యాలతో పాటు స్రెయిపండ్ , ఉచిత 
నై 

వసతి సౌకర్యాలను కూజా ప్రవేశపెట్టి వారిళో ప్రోత్సాహాన్ని కలుగ 

జేయడం జరెగింది. 

పాఠ శాల పూర్వవిద్య, చిన్నపిల్లల జ్యూగ త్త 5 (Nursery Care), 

విద్యా కార్య్మకమాలు, వ్త్షు సంచేమ కార్యక నూలుగా సపొుగణించ 

7 5 రం ' బకాయి. స్వాతం, త్యాని! పూర్వం నుండీ కూడా ఈ పాఠజాల పూర్వ 

విద్యా పథ కాటు పవేశే పెట్టారు. పానశాల పూర్వ దశలోగల శిశంవ్రును 

సంరన్నేంచజం చలల సామాజి జకీ కరణానికి ఉపయోగపడతాయి. అంతే 

కాక పోవకాహానాలు అందజేసే శేందంగా కూడా పనిచే స్తుంది. శిశు 

సంరశ్ణ గురించి తలిదండులపు బోధించడంకూడా ఈ కార్యక్రమంలో 

| శిచెట్టాం. ఈ వాతళాల రం విద్న ముఖ్యంగా అకిక చేద (పవేశి పూ || రి $ ఖం ఆక ం౦గా ఇద 

కంలో ఉన్న కుం బాలలోగల బాలలకు, ఉదో్టగం చేసుకుంటున్న 

అత్వంత అవశ్నకంగా సోచరి స్తున్నది. ఈ పథధకంవల్ల అశేద్లగా పిల్ల లకు ఫ్ర నై గ్ గున్న భకం ఎది 

ఏడ చిప్పైబల్లై పిల్లలు సంర.న్ంచబడి శారీరక, మానసిక ఆక్ గ్యాఖి 

వృద్దిని హందగలుగుతున్నాగు. 

మన చేశంతో పాఠశాల పూర్వవిద్య ఎక్కవగా స్వచ్చంద 

సంత్నేవు సంస్థల ద్యారా 'లేదా న్ వ వేటు రంగాల ద్యారా నడుపడం 

జరుగుతున్నది. సంవెము వి స్తే (పాజెక్ట్లు బొల్యాడీలను ఆరంభించ 

టానికి శేంద సాంఘిక సం షేము సంస్థ పోత్సాహాన్ని కలుగ చెసింది. 

కేంద పభుత్వ సా స్తాయిలో విద్య, కా క విభాగాల మం|కివర్తం నర్చరీ 

పాశశొలలను నడిపించడా నికి విపిభ రాష్ట్రాలకు సహాయాన్ని అంది స్తు 

న్నది, శ్రీ కార్భికుల పీల్హ లకు వై కర్మాగారంలో ఉన్నత కాలం సంరమేణ 

కలిగించడానికి శి గ్ఫ్ఫహోలను ఏర్పరచడం జరిగింది, 

పానశాల పూర్వ విద్యా సద్ది పష్షతి అం శు 0-6 సంవత్సరాల వయసు 

గల బాలలకు విద్యా సాక ర్యాలు, పగటి సంరశేణ, నర్సరి పాఠశాల, 

చాల్యాడి, శిశు గృహాలు మొదలై న వాటిద్వారా జరుగుతున్న ది, 
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పగటి సంరక్షణ (Day Care) 

ఇది ఉదో్వోగం చేసుకుంబున్న తలట్బుల పసిపిల్ల లను పగటిపూట 

సంరవ్నీ౦ంచే శేం|దం. దీనితో వివిభ నయసులకు చెందిన విల్హ లను 

చేర్చుకుంటారు. ఈ "కేయ్యదాలు తల్హుల పనివేళలో మూ్యతమే పృ 

చేసాయి. తల్లులు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్న కారణంగా తమపీల్ల లను 

తేగినంత (శద్ధగాదూసి, తద్యారా అనేక సమస్యలకు లో ను కాకుండా 

సంర థీ ంచడనికి ఈ కేయ్యదాలు నెలకొల్పారు. 

నర్చరలు 

ఇది 0-6 సంవత్సరాల వయసుగల బాలబాలికలకు సంరక్ష 

కలుగ జేసే కేం దం. ఈ నర్సరీ పాఠశాలలలో అనేక ర కాలె న ఆట 

వ స్తువులద్యారా నిర్మాణాత్మక మైన బోధనలు చేయడం జరుగుతుంది, 

ఈ నర్పకలద్వారా పి పీల్హిలు పిద్య, వినోదం ఒకేసారి పొందడం జరుగు 

తున్నది. 

నం గృహాలు 

వారి శామికీక రణంవల్ల అధిక సంఖ్యాక త్ర్రలు కొర్పాగారాలలో 

పనిచే స్తున్నారు. వారిపీల్హల సంర కణార్హ మై కార్మాగా రాలలో వ్త్్సో 

గృహాలు ఏర్పరచారు. ఈ శికుగ్భహోలలో కి సంవత్సరాల. లోప, 

వయసు పిల్లలను సంరశ్నీస్తారు. ఈ శిశు గృహాలలో (పతిదినం బాలల 

ఆరోగ్యం ప పైర.5 వీంచడం, సక్రమ బద్ద దతిలో ఆహారాన్ని ఇవ్వడం సరైన 

సమయంలో విశంతి, ఆటలు మొదలై లె ఏ న కార్య కమూలు పేర్వహాన్హాప, 

దీనివల్ల పీల్టలకు ఆ వయసునుంచికూడా (కమశీతుణ, మంచి అలవాట్లు, . 

(పవర్త్హన మొద లన న లక్షణాలు అలవడతాయి. 

బాల్వాఉలు 
(గామాణ ప్రాంతాలలోని శ్రీలు తమ కుటుంబానికి ఆఅర్షిక 

సహాయం చేయడంకోసం వంటా బయటా కూడా కపవడి పనిచేయ 

వలసి వ స్తున్నది. తల్లీ ఇంట్లో లేనపుడు పిల్లలం సంరక్షణ లేక అ శెద్దకు 

లోనవుతున్నారు. (గామోణ (పాంతాలలో శిశుగ్భహోలు, నర్సరీలు 

0! 
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ముదలై న శిశు సంర శకకా సంస్థలకు ఇంకా. నెలకొల్ప లేదు. కాసి 

కర్మాగారాలలోగల నికు గర్భహాలు, నర్బరరీ పాఠశాలల పద్దతులను 

"రెండింటిని కలివి (గామోణ (పాం'తాలలో చాల్యాడిలను ఏర్పరచడం 

జరిగింది. దీనికి కేంద నసాంఘేక సం మేమ సంప సంశెమ పి సృత పథకం 

ద్యారా నడువుతున్నారు. ఇవి ఎక్కువగా (గామాణ (పాంతాలలో కని 

పించవచ్చు. బాలల సంపూర అభివృద్దికి ఈ బాల్వాడిలు కృపి చేస్తు 

న్నవి. పాఠశాల పూర్వ వయసుగల బ*లలనూ వారి అవసరాలను అర్హం 

చేసుకోగలిగి, వాటిని తిర్చడంలో శిక్షణ పొందినవారిని ఈ బాలారడీ 

లకు అధికారులుగా నియమించడం జరిగింది, చాల్వాడిలు ఆరోగ్యకర 

మైన పకస రాల లో విశాలమెన స్థలాన్ని కలీగి ఉండాలి. వోవకాహో 

రాన్ని, అటవ స్తువులను సకిపోయినన్ని సరఫరాచేయాలి. పిల్లల ఆరోగ్య 

పరీత్యకె సౌక రాన్ని కలుగ జేయాలి. 

ఈ విధంగా బాలల విద్యా సౌకర్యాల అభివృద్దికి అ నేక పయ 

త్నాలు జరిగినప్ప టికీ భారత రాజ్యాంగంలో వ యించబడిన భ్యెయం 

అంక (పతీ ఒక్కరూ ([ఫాధమిక విద్య నభ్యసించి తీరాలి” అనే లతే 

సాధన జరగడం లేము. 

1950-51 సంవత్సరం నాటికి పాఠశాల పూర్వ విద్యా తరగతు 

లకు హాజరైన బాలల సంఖ్య 28,000. 1955-56 నాటికి ఈ సంఖ్య 

',000 కు పె5గింది. 1961 నాటికి ఇది 8,00,000 కు చెరిగింది. 1961 

నాటికి 5,000 బాల్యాడీలు ఉండేఏ. ఏటిలో 50 శాతం "కేంద, రాష్ట్ర 

సాంఘీక సంకేమ సంస్థల ద్యారా సహాయాన్ని పొందడం జరిగింది. ఈ 

చాల్యాడీల సంఖ్య ఎక్కవ చేయాలి. ఏటిలో శితణ పొందిన నిర 

సంవేమ కార్యక ర్వా రలను (బాలే సెనిక లు) నియమించాలి. మూడో, 

నాలుగో, ఐదో పంచవర్శ వణాళక లలో 6 బాలసేవిశా నితగా (| 

లను నెలకొల్పడం జరిగంది. (గామాణ [పాంతాలలో చాల్వాడీల 

ఏర్పరచే బాధ్యత కశ సంవతేవు వి _స్ఫృతె ప్రాజెక్ట్ సాముదాయిక 

అభివృద్ధి సంస్థలు వహాంవాయి. 14 సంవత్సరాల వయసు వరకు (పతి 

ఒకరూ విద్య నభ్యసించడం నిర్జి ప్ట్రమని భారత రాజ్యాంగంలో నిర్గ 
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లలో 

యింఛారు. అంతేకాక 14 సంవత్సర్మాబ వయసు: వరకు ఉచిత వి 

సౌకర్యాలు (ప్రవేశ విట్లారు. . తో పంచనన | వాళిశలో 6-11 
ర సా 

త్పరాలు మధ్య నయసుగల భా లతకు విద్యా సౌళళ్యాలు ఏనా 

చేయాలని నిర యి చబడిండి. కానీ దీనివల్ల సికె తె సమసలు 6 
ఇర " “ ॥ మ్ 

కుంచడం జెగింది, అసి -- 

l. సంత్భా ఎ క్రమెన సంఖ్యలో సాల బాలికలను వాఠవాలలకు హ 
5 వై వావి ఎ ల్ ఇమా ప ఇ 

ల య్యుట్లు చెయడం ఒన్ మె నమస్యు గా పచణమి౨చిం ది, 
+ సే గ్. 

2. కొన్ని (పత్యేక | పాంతాలవో నివసిసున్నవారు, | పత్నేక తర? 
“లకు చెందినవారు వాలా నెనుకొబడి ఉండటంవల్ల బారు వి 

: (వాముఖ్యతను : వగ సూంచ కే క పోతున్నారు. 

ల. పిల్లలు నాల్లో తరగతికి నచ్చేసికి తల్గిదండులు వారిని ఆ 

సంపాదన కోస వినియోగించుకోవడం జుసగుకున్న ది, : 
(= "క్ 

ఈ. కారణాలను ద్య నలో వెట్టుమని ప్రణాళికా క కమివన్ మొద 

సూడు పంచవర్ష (పణాళకలలో 6౮-11 సంవత్సరాల మగా ఫ్య వయసు? 

పిల్ల లక, విద్యాప ర్యాలను ఏర్పాటుచేసింది... “నాలుగు, ఐదు పం 

వ (పణాళికలలో. 11-14 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గలవా 

పూజా విద్యా నాక ర్యాలను వఏర్పాబుచేయడ ఫం. జరిగింది, 

ప్ల్టి లలో విద్యాభివృద్ధి కొలగాలం కే ముఖ్యంగా తలిదండులల 

చెతన్యం రావాలి, తెలివం్యడులు. తమ పీల్హ లను పాఠశాలలకు వంకిం" 

లాగ వారికి (వోత్చాహా స్ప ఇవ్వాలి. పాఠశాలలలో . పనిచేనే 

ధ్యాయినులకు గృహవసతులను ఏరాపటు చేయాలి, గౌమోణ (పాంశె 

లలో గల పాఠశా లలలో పనిచే సే ఉపాధ్యాయినులక్షు. (పత్యేకంగ 

అలనె నెన్స్లు నవా పలి. | 'ఉవాధ్యాయినులుగా నే కణపొరజేషోరికి ప్రే 

స్రయిఫండ్ ల నివ్వాలి. ఈ విధంగా సౌక రోక్టలను నర్వోటుచే = సే బ్" 
'బాల్రిక్రజంనో ఏ ద్యాఖివ్య) ఏ సృతంగా జకో అవకాశం ఉనంది: విడాం! 
వృద్ది ఏ! విధంగాఅభివృద్ధ చెందిందో ఈకింది" ప క క్వారాశెలుష వో 
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బాలల. విద్యాభివృద్ధి (1951 - 1974) 

| దత చ నాల బాలికల శాతం 
లా నా? పెమిజి "వె త్తం శ్రాయకు శాలికలు 

స నా వం క్ల | రారారా 
oh (వా / | 3 

'మూధ్యమిక ” 

11-14 | విద్య 18 21 5 

yg Tr 
1961 | రాఫమిక | 

6--11 విద్య 61 gg "| 40. 

11-14 విద 28 2? UU 

ను 7 "ాధబుక లాలా రా, 
1974 __ (సాథమి oa స 

6-11... విద్య దిస్ Q9 70 | 

మాధ్యమిక: =, 
11-14 | విద్య Al రక, 29 

బాలల సక్రమ అభివృద్ది తలీదం[డులు, ఉపాధ్యాయుల మధ్య 

సంబంధం ఏర్పరచుక్' “వడం చాలా అవసరం. తలిదండ్రులు, ఉవాధ్యా 

యులు నిను సంతేవు కార్యక కవమూలకు మార్హదర్శకు లేకాక వారి అభి 

వృద్దికి కఫూజ” సోపానం వంటివారు. పస్తు సుతం తలిదండులు, ఉపాధ్యా 

యులమధ్య సం[పదింవుల పద్ధతికి అంత. ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంలేదు. "కాని 

వనువుల అభివృద్ధికి ఈ పద్ధతి చాలా ఉపయోగకర మైనదని గుర్తించడం 

జరిగింది. 

న్సిన్గం సంక్షేమం ఎ వినోద కార్యకమాలం. 

. వినోదం అనది వ్యరి క్రై గత ఏనో దాన్ని సూచి స్తుంది. పినోదం 

అంకు విరామ సమయాన్ని. నిర్మాణాత్మక కంగా ఉపయోగించుకోవడం 

వంటిది, ఈ పన నోదంవల్ల వ్యక్తి క్షి క్రి వి శాంతి కలిగ మానసిక .ఆందోళ న, 

2 _త్తిడులనుంచీ పాము క్ర చెంది, స్వెచ్చ: మానసిక సంత్ఫే ప్ప సాందగలను. 
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విన్ ద_క్రార్యక్రమాల ద్యారా వ్యకి పూర్తిగా తనను తాను వ్యక్తం 

చేసుకో గలుగుతాడు. సిగ్గు భయంషబిడియం, అయిష్టత మొదలైన 

నమూ ర్రిమత్వ సమస్యలు వినోద కార్య|క్షమాలద్యారా, తొలగిపో తాయి, 

వినోద కార్యక్రమాల ద్యారా సాలలు సావూజికీకరణం వొందగలుగు 

తున్నారు. అంతేకాక బాలల శారీరక, మానసిక, నె తిక అభివృద్ధికూడా 
జరుగుతుంది. వినోద కార్యక్రమాలు బాలలకు అందు వాటులో 'వేన 

ట్రయికే బాలలు తమ విరామసమయంలో కాలవేపం జరుగక తిరుగు 
బోతులుగాను,  'దెబ్బలాటకోరులుగాను, చెడు (పవర్తనలు కలిగి 

సామాజిక విదోపహులుగా మారడానికి అవకాఖొలున్నాయి. శూల 

ల౩దరూ ఆరోగ్యకర మెన ఏనోద కార్య|కమాలు పొంది ఉంశే 'వారు 

చెడు [పవ రనకు లొంగిపోఘండా సత్కా లవేవంతో మంచి పౌరులుగా 
మారి చేశాభివృదికి శోడ్చడగలరు. వినోద కార్య కమాలవల్ల బాలలు 

తమ నై.వుణ్యతేను, కళలను, శక్తి సామర్థ్యాలను, . కలివి తేటలను అధీ 

వృద్ధి చేసుకోగలరు. వినోద కార్యక్రమాల ద్యారా సమస్యా పూరిత 
బాలల్లను కూడా చేరదీసి వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి వీలవ్చ 
తుంది. వ్యవస్థిత మైన వినోద కార్యక్రమాలు బాలలను (పజాస్వామ్య 

జీవితానికి కూడా పోత్సహి స్తున్నాయి. సముదాయాలట్లో వివిధ సంస్థ 

లలో విడివిడిగావున్న చాలలనందరినీ ఒకచోట కలపడానికి ఈ వినోద 
కార్యక్రమాలు ఉపయోగపడతాయి. కొన్ని సంస్థ లలోగల బాలలు 

అసమ యోజత్వ్యం చెందడానికి ఎక్కువ అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబ 

జీవితం లేకపోవడం తల్లి దం్యడుల (పేమాభిమానాలకు నోచుకోలేక 
పోవడం మొదలైన పరిస్థితులు బాలలను మనశ్శాంతికి దూరం చేస్తు 
స్నాయి. ఇటువంటి సమస్యల నుంచి బాలలను సంరశీంచాలంకు 

ఆయా సంస్థ లలో సరిపడినంతగా వినోద కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు 
చేయాలి. దీనివలన “బాలలు వెడి సమస్య లను మర్చిపోయి మావుకరాలు 

బాలలుగా తయారవడానికి అవకాశం లభి 'స్తుది. వినోద కార్య కోమాల 
వల్హ్ల జాతి, మతే భేదాలు, సామా హాకీ దురభిపాయాలు, కొంతవరకు 
తొలగిపో తాయి. 
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ఆటలు చాలల జీవితంలో ఇలా (పధానప్మ్నాతను "వహీసాయి. 

ఆటల కార్యకనూలను. బాలల గృహాలలోగాని, పార శాలలగాస్, 

లేదా సాముదాయిక వాతొవరణంలొ గాసి జరుపవచ్చు. ఈ కార్య 

క్రమాలు ఆటలకు కావలసిన పరికరాలు, న్నేహితులు, ఆటస్లలం 

భుదలై నవాటి కలయికొవల్ల ఏర్పడుతున్నాయి. పట్టణాలలో పురపాలక 

సంఘాలు, గామాలలో గామపంణాయితీలు పట్టణాలలో, [గామా 

లలో క్ "సన్ని పదెశాలను ఆటస్థలాలుగా శిబాయించాలి. (పస్తుతం 

పట్టణ [పాంతాలలోను, [గామాణ (పాంతాలలోను సదుపాయకర మైన 

ఆటస లాలు కనిపించడం లేదు. అటస్థ లాలు (పతీ బాలునికి అందు 

బాటులో ఉండేలాగ ఏర్పరచడం ఎంతో ముఖ్యం. సాధారణంగా ఈ 

ఆటస్థలాలను స్వచ్చంద సంవ్నేమ సేవాసంషలుగాన్, యువజన సంఘాలు 

గాన్, విద్యాసంఘాలుగా ని నర్వ్పాటు చేసినవి మూతమే కసిపిసాయి- 

పాఠశాలలో అదనవు వినోద శార్య!క మాలను _పవేశ పెట్టడం 

నిశు' సంక్నేమ రంగంలో మంచి అభివృద్ది సాధించవచ్చు. 'కాసీ అధిక 

సంఖ్యాక పాఠశాలలు కేవలం విద్యా కార్యక్రమాలకు మాత్రమే 

ప్రాధాన్యమిచ్చి వాటికి మాత్రమే పరిమిత మైపోవడం జరుగుతున్నది, 

అధునాతనంగా . పాఠశాలలలో వినోద కార్య [కమాలనుకూడా (పవేశ 

పెట్టుట ఆరంభించడం జరిగింది. భారత స్కాట్ ఏః గైడ్ బాల్ కన్ - 

జి-బారీ, కిటోర్ డాల్, బాఛంకీ ఏరడారీ, తదితర బాలల శేం[చాలు 

మొదలైన ఉద్యవూలు బాలలు తమ వినశనాము సమయూలను డఉపయోా 

గించుకోవడానికి అనేక సౌకర్యాలను నర్పరచడాసికి కృషి చేశాయి. 

ఈ కృపి. ఫలితంగా సెలవు దినాలలో శేంప్లు, పిక్ సిక్ లు, విద్యా 

వినోద యాత్రలు, పాటలు, (డావమాలు, నృత్యాలు, ఉత్సవాలు, 

(పత్యేక బాలల చలనచి తొలు చూపించడం, బాలల పాఠ్య గంతా 

_ లయాలను ఏర్పరచడం, పాటలు, ఆటల (పదర్శనలు మొదల న 

క్రమాలన్నీ కూడా వినోద కార్యక్రమాలలో చేర్చడం జ! 

ఏటిలో బాల్ కన్-జి-బారీ అభివృద్ది చెందుతున్న క్రీడా ఏనోద వ 

ఈ వ్యవస్థ ముఖ్యో క్రైథం ఛారతచేశంలో నలుమూలలా గల 
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వికలను చేరదీసి శేంప్రులు, ఉత్సవాలు మొదల నవానితో అందరూ 

కఠిచేలాగ చేయడం బాలల శేం| దాలు అ నేక్ష అటస్థలాలను ఏర్పరచి 

అంతేకాక బాలల గంఛాలధాాలు, డామాహోల్స్, ముద: 

సౌకర్యాలను కూడా సర్పరచి అభివృద్ధి చెందుతున్న బాలలను అనే; 
కఫబభోను  వేతిపనులలోను, (నొత్చాహోన్ని కటుగ జె సగాషాయు. 

ఈ విధంగా బాలల క క సామున్య్శాలబను, నె వృుశ్న్వాతమ అభివృది రచడమే 
" లా ఆయ కనే భి ES ల్లు 

కాక్ వావ వినోద కార్యో మూలను కూడా వి సృతం చేయడ ఏం జై2గించ్స 
: ౧ 

భాంతి దేశంలో అఫక సంఖ్యాక లు, పిన్ద సౌకర్యాలను విలా 

వాటిగా లొబవెంచై వాటిమోవ తున ఆ శయడం అనవసర మని, బాకీ వల్ల 

పిలు శాడపోతాలనే సె దురభి|ఐ యాన్ని కలిగిడన్నాగు.. కనుక ర. 

ముది బ'లబాలికలు వినోద కార్య: కినూూలలా వాల్ల*నడానికి తట్టీ 

ద (ముల | పోత్స్చాహం లేకపోవడంవల్ల .ముందుకు రావడంలేదు. భారత 
చెశెంభోగల ఏ్టల్లూన వినోవ రంగాలను _ఈ కింది విభంగా శేవొనవచు, షై స్ట నె 

1. భౌతికమైనవి :- ఆటలు, ఎథలెటెక్స్, 'పర్వతారోహణం. 
QQ 

2 సృజనాత్మక మైనవి :- సంగతి నాటక కళలు, చేతివనులు. 

వ. మానసిక మెనవె :- చర్చలు, డిబేట్ పోటిలు మొద నషి, QQ a. 

4. సాంఘుక మెనవి ;- వివ రయ తెలు 
(= యా ” 

5. సాంస్కృతిక మైనవి :- పండగలు, ఊేగింప్రలు. మొదలై నవి, ఇవే 
కాన 'సెలవువో జూ కేంవుల ద్యారా బ'౯ల వినోద కార్య శ్రి మాలను 

పెంపొందించవచ్చు. 

1558వ సంవత్సరంలో శేంద సాంఘీక సండే సంస్థ సెలవ 

దిన కేంవులనె (ప కేక ప పథకం ఆరంభించింది. 12 నుండి 16 సంవత్సరాల 
మధ్య వయసుగల బాలలకు సెలవ్రుడొన శేంవ్రులు నెలకొల్పారు, సెలన్ర 

దిన శేంపులకు హోజర య్యే బాలల తేలిదండుల  సంవత్సరాదాయం 

9,000 రూ పాయలుగాపీ లేదా అంతకంకు తక్కుువగాసనీ ఉండవచ్చు. 
౫,౮0౮ రూపాయలకంశకే ఎక్కువ ఆదాయం గలవా వీల్లలకు ఈ 
శేంపులలో (పవేశం ఉండదు. బాలల ఆరోగ్యకరమైన, పుష్టకర మైన 
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అభివృద్ది! వ్యవస్థిత మైన వినోద కార్య క్రమాలు చాలా అవసరం అని 

గ్గు = ంచడంవల్ల ఈ "కేంప్రులు నాలక వరు. పాఠశాలలకు “సెలవు 

రోజుల సమయంలో 15 రోజులు ఈ శేంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగు 

తుంది. ఈ శేంప్రుల ముఖ్యోన్తే జనం పేద బాలలు “సెలవు దినాలలో. అటు 

వంటి మార్చు లేకుండా ఉంచే బదులు వారు కొ తేరకమైన జీవితాన్ని 

సంతోవంగా కొన్ని రోజుగైన గడపటానికి వీలుగా న్నోవ కార్యక 

మాలను ఏర్పరచడం, అం "వేశాక వినోద కార్య|కో క వరాల*గో పాలొనజే 

బాలలకు" సామూహిక జీవితాన్ని రూపొందించి వారు నాయక సత్వ లత 

జాలు అభివృద్ది పరచుకొ నేలాగ చేయడం. 

1959-60 లో ఇటువంటి కేంవుల సంఖ్య 24, అవి 1968-63 
నాటికి 2౨50 కి పైకెగాయి. కేంద సాంఘిక సం తేమ సంస్థ స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలకు (7 గాంబులను మంజూరు చేసి “సెలవ్రుఫోజుల కేంపులను 

పోత తాహపరచడం జరిగింది. 1977-78 నాటికి 872 కేంవులను 

ఏర్పరచడానికి [గాంటులను ఇచ్చారు. 

తక్కువ ఆదాయంగల కుటుం బెలనుంచి వచ్చిన బాలలకు 

సెలవు దిన శ్యాంవులతో పాటు ఇంకనూ అనేక వినోద కార్యక్రమాలను 

(పవేశ పెట టడం జిగిండి. అవి ఏవవంకే --- 

1. రాష్ట సాంఘిక సం కమ విభాగాలు శిళుగ్భుహాలు (ప్రారంభించాయి, 

2, పగటి నర్సరీలు, అచేక పాఠశాల. పూర్ణనయసుగల బాలల 

శేందాలుకూడా తేకువడం జెగింది. ఇపి ఉద్యోగం చేసుకుంటున్న 

తల్లుల పిల్లలకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. కార్మాగారా 

లలో ' పనిచేసే శ్రీల పీల్ల లకు కార్మాగారాలలో నికు గ హోలను 

పవేశ పెట్టడం కారాగార చట్టండాషరా నిర్భంధం చేయడం 

జరిగింది. “అంతేకాక పాఠశాల పూర్ణవయసుగల బాలల సంపూర్ణ 

అభివృద్ధి పాశెక్ట్ అన్ను Integrated pie school p:oecHకాజా 

(ప్రవేశ పెట్ట టాను. ఈ [పాష చె అను 193% వ సువత్సరంలో కేంద 

సాంఘీకసం మేమ సంస చేపట్టడం జపిగింది. ఈ (పాజ్ళెల ద్వారా 

మురికివాడలలో నివసించే బాలలకు, తక్కువ ఆదాయంగల 
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కలం ట్లాల్లనుంచి వచ్చే వీల్ల లకు. శారీరక, మానసిక ఆర్ 

వృద్ధితో స్తు సౌకర్యాలను వర్చాయాచేయడం జెకిగింది, శ 

సంవత్సరరి న నాటికి ఇటువంటి (పాజ్ళె కలు 10 నెలకొల్పటం 2 

బాలలల వినోద కార్య క్రమాలను అభివృద్ధిపరచాలం శే | 

పకొద కార్యక మాల (ప్రాముఖ్యతను కెలియజేయాలి. అధిక సం 

లకు అందు బె బులో ఉంచే డొలాగ వినోద కార్య క నూలను అ 

సంఖ్యలో నలుమూలలా ఏర్పాబు చేయాలి. 

బాలల సంక్రేవుం = సంస్థాగత, అసంస్థాగత సేవలు 
బారత దేశంలో ఆధునిక పదతులలో బాలల సంశేమ 

కార్యక్రమాలను రండు (పథాన భాగాలకు Mn అవి 

(1) సంస్థాగత సేవలు. (2) అసంజ్ఞాగత నె 

క్షే. సంస్థాగత సేవలు 
సంస్థాగత నవలను ఈ కింది విధంగా చెరొ_నవ వచ్చు. 1. : 

కలె లోన పిల్ల ల గృహాలు, 2. దిక్కు లేని బాలల గృహాలు. లి, 
గృహోలు. 4, వాలాపచారుల గృహాలు. 5, నివాస పాఠశా 
6. రా|క్ వసతి గృహాలు, .: 

బాలల శారీరక, మానసిక అరోగ్యాభివృద్ధి! ఆరోగ్యకర 
గుహా వాతవరణం అవసరం. కానీ కా న్ని సందర్భాలలో వీల్ల అ వః వలకు అవసర మైన పర్ఫెతులు కుటుంబంలో లభ్యం కాకపోవచ్చు. ఆ 
వంటి సమయాలలో 'పౌలలను ప్రత్యేక సంస్థలలో చేర్చవలసిన. అవన 
పర్చడుతుంది ముఖ్యంగా శారీరకంగాగానీ, మానసికంగాగానీ, సాయ కొంగాగాసీ వీవో ఒక్ర లోపంనుండి (ప్రత్యేక శోద్ధ, నేవ అవసర శై బె లలను ఇట్లాంటి సంస్థలలో చేర్చడం, అవసరమౌతుంది. బాలల! నాధలు, ఛాకీరక్ష, మానసిక లోపాలున్న వారు, (పవర ర నలో లో ఉన్నరు సంగ్ధాంగ ల జేవలక్షు అ రులు. ( అనారోగ్యంవలన, ని ద్యోగం వలన. వేలు శిషీల వలన, టెకుల వలన కముంభా+ విచ్చిన్నమై బాలలకు అనువైన వాతావరణం లేకపోతే వారు తిరు, 
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బోతులుగాను, చెబుదొంగలుగాను తయారవడం జరుగుతుంది. ఈ 

విధంగా వారు సమాజానికి సమస్యగా తయారవుతున్నారు. ఇటువంటి 

కుటుంచాలనుంచి వచ్చిన బాలలను సంస్థలలో చేర్చి రఠుణ ఇవ్వడం 

ఎంత్ శోయస్క-రం. సంస్థలలో వారుపాంచే సేవ వారి వ్య క్రిగత 

మస్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సంస్థలు కసిస [పమాణాలను 

నిర యించుకుని ఆ (పమాణాలనె నడు స్తుంటాయి. సాధ్యమైనంత వరకు 

బాలలకు వునరావానాన్ని కల్పించడమే ఈ సంస్థల ముఖో దైశం* 

అంతేకాక శొరీరకంగాను, మానసికంగాను అభివృద్ది చెందుతున్న 
వీల్ల లకు (పతీ బేశంలోను వారికి సంతృ సీ కరమైన అనుభవాలను కల్పించ 

డానికి నృషీచేసాయి. ఈ అనుభవాలను కలిగించడానికి అవసరమైన 

కార్య్యకమాలను ఏర్పాటుచేయాలి. ఈ సంస్థ లలో నిక్షణవాందిన 

వ్య క్రులను నియమినారు. వాలల శారరక, మానసిక, సాంస్కృతిక 

అభివృద్ధి! కృపి చేసాయి. బాలలకు (పతళ్యామ్నాయ గృహాలుగా 

ఈ సంస్థలు కనపజేటటబ్లు చేయడమే సంణ్ఞాగత సవల ఆశయం, 

సంస్థాగత సేవలను మరల చెండు రకాలుగా ఏభఛజించవచ్చు. 

(ఏ) సం 

సంస్కరణా సంస్థలు 
నక్ష పవ ర్శన గల బాలలను నిర్బంధంలో ఉంచి వార్నిపవ రనా 

విషయాల పరిశీలనలో (శద్దవహీంచి వారికి శిమౌకాలం పూర్తయిన 

స్య_ర.౨ సంస్థలు (2) సంస్క_-రశేతర సంస్థలు 

తరువాత వారికి పునరావాసం కల్పించడం ఈ సంస్థల ముఖ్యలత్యుం. 

బాల న్యాయ న్హానాల ద్యారా విక్షు నుపెందిన పిల లను ఈ సంస్థలు 

చేర్చుకుని వారి [పవ రనను సంస్క-కిసాయి, ముఖ్యంగా సంఘవ్యతి లేక 

చర్యలలోను, చట్టవిరుద్ద చర్యలలొ ను పాబ్దొనే పిల్లలను ఇటువంటే 

సం లలో చేర్చడం జరుగు గుతుంది, 

బాలల న్యాయిన్థాసం 
(పభుత్వం బాలల సంరతణా బాధ్యతను వహించి వారి సండే 

మానికి తోడ్పడాలనే ఆశయంతో ఈ న్యాయగ్బానాలను ఏర్పరచడం 

11) 
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జురిగిండి. ఈ న్యాయస్థానంలో ఒక మేజి ah నియమిసారు. సాధా 

రణంగా మూనసిక పరిణకి పొంది, విద్యాథిక త కలిగి, న్యాయ ౪” నృ పరి 

జ్ఞానం | నలిగి బాలల సమస్యలను అర్థం చేసుకో గలిగి, ఇభ*లలపట్ట సాను 

భూతిథో వ్యవ హరించగలిగిన ద్య కన మేజ్ సైట్ గా నియమించడం 

జరుగుతుంది, ఈ న్యాయస్థానాలు | నుంచీ 15 సంవత్సరాల మధ్య 

వయసు గల అనా” “గ్య, అవిసితె, పకిసరాల నుంచి వచ్చిన బాలల 

విషయంలోను, అనాధలు, వేరస స్తులు, ఉచేశీతులు అయిన బాలల. 

విషయంలోను గద్ద వహాసాయి. ఈ నె న్యాయస్థానంలో సం కెళ్ళు 

చేయడం, న్యాయవాదులు వాదించడం మొ దల నమ్ జరగవు పోలీసు 

అధికారులు కూడా సివిల్ దు స్తులలోనే న్యాయస్థానానికి "వెళ తారు, 

ఈ బాలల బాధ్యత పర్వ వెతుణాథి కారి వహాసాడు. ఈ న్యాయస్థానా 

లలో శివ, నిర్బంధం వంటి పదజాలాలను ఉపయోగించరు. ఈ న్యాయ 

వనాల ముఖ్యలత్యుం నికీంచడం కాదు. సంస్కరించడం నూతేమే 

దారి ద్యం, ఆకలి, ఆనా రోగం, అజ్ఞానం, బొలల నైతిక పతనానికి 

దారితీసే పకిసరాలు మొదల న కారణాలవల్ల బెలలు ఈ న్యాయ 

స్థానానికి హాజరు కావడం జరుగుతుంది. ఇిబువంటి పర్వెతులలొ బాలల 

పట్ల (శద్ద వహేంచేవారు లేకపొవడంవల్ల వారు భిటో ఏన, తిరుగుబోతు 

తనం, చిన్నచిన్న దొంగతనాలు చేయడం మొదలైన సంఘ వ్యతి రేక, 

చట్టవికుద్ద చర్యలు ఆరంభ శారు, ఈ రక మొన బాలలను బలల న్యాయ 

స్థానాలు విచారణవేసి సంస్క-రణా సంస్థలకు పంపించడం జరుగుతుంది. ఈ 

సంస్థలలా బాలలకు ఉచితాహారం, వసతి సదుపాయాలు కల్పించి 

విద్యా: వృత్తి శిముణలను నెర్బె వారిని అత్యంత. (శేద్దగా పసిశిలిస్తారు. 

ఆర్థికంగా, సాంఘికంగా వునరానానాన్ని కూడా వారికి కల్పిస్తారు. 

మొట్ట మొదటి (పత్యేక బాలల న్యాయస్థానం 1515 లో 

కలక తాలో నెలకొల్పబడింది. ఈ న్యాయణ్ఞానం 15 సంవత్పరాలలోను 

పిల్ల లకు సంస్క-ర ణా కార్య[కమాలను సిర యించడానికి నెలకొల్బ 

బడింది. ఇటువంటి బాలల న న స్య్యయస్థానాలు మ్మదాస్ లో 1920 లోను, 

కలక తాలో 1922 లోను, బొంబాయిలో 1924 లోను నెలకొల్ప 
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బడ్డ శాయి. ఇప్ ఆతా రాష్ట ధొాలల చట్టాల నడి షం (పకారం నల 
08) 

క్రొల్పడం జరిగింది. 1950 వన సంవత్సరంతో శ్రేయ విద్యా శాఖాధికారి 

ఇఫోర్ (పకారం మన చేశంలో కి9 బూొలల నాంయనానాలను నెల$ కొల్సి 
ట ట్ శ్ర 

నము జేరొన్నారు. ఈ బాలల న్యాయస్థానాలలో నేర స్తుని నేరం 

నిరయించిన తరువాతి వారిని వివిధ సంస్క-రణా సంస్థలకు తరలిసారు. 
ణు ప్ ఆం 

వివిధ సంస్క-రణా సంసలను ఈ కింది విధంగా సెరొ-నవచ్చు. — గ 

(1) బందీగ్భుహాలు (2) ధృపికృత పాఠశాలలు 

(3) నునన ర్మాణా గహోలు (4) బోర్థ్సల్ పాఠశాలలు 

(5) ఆస్ట్రిలా గృహాలు (6) సెంపుడు గృహాలు మొదలై నవి, 

1. బంది గృిహాలం (Remand homes} 
చరం చేసిన బాలలను 24 గంటలలో బాలల న్యాయాధికారి 

ఎదుట చేర్చడం జమగతుంది. ఆ బాలురు చేసిన నేర విచారణ 

న్యాయస్థానంలా జకగోవరకు బిలలను బందీ గృహాలలో ఉంచడం 

జరుగుతుంది. నేరం పెప్కా_రం అయ్యువరకు సాలలను సురహీతంగా 

ఉంచడం ఈ బండ్ గృహోల ముఖ్యల కుం. ఈశ సంస్థలలో శాలల 

శారీరక, మానసిక, నైతిక పరిస్థితిని సంరతృస్తూ పర్య వేవస్తూ ఉంటారు. 

ఈ బందీగ్భహోలలో బి"లల్సు వినోద వికాస శార్యగ్రిమాలను ఏర్పాటు 

చేయడం జరుగుతుంది. ఈ బాలలను పిళిలించి విషయ శేకిరణచేసి 

ను భ|దపరచడం. 

ఈ సంస్థలు ఎ "అల న్యాయ స్థాలు స్మి యించిన సమాణాలను 

బటై పనిశేసాయి, నేవఎ పంహా్యార | మున తైనాతే అవసరవముయి తే 

ఈ సుస్థనుంచి జ లలను సంస్యారణ సంస్థలకు పంపడం జరుగుతుంది. 

కొన్నిసమయాలలలో బ*లలను బందీ గృహాలలో నె ఉచిత చికిత్స 

ఇవ్వడం పూజా జరుగుతుంది. 

సాలలు బందీ గృహాలలోనే ఉన్నప్పుడు పర్యవేతణాధికారి ఈ 

శాలల గృహమహాెశీలనలు జివి వాది సాంఘిక, మానసిక విషయాలను 

కూలంకషంగా సేన పంచి కోస్తవారికి అందజేసారు. ఈ రిపోర్టనుబ క్లో 
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ఛులల నేరాన్ని నిగ్హ యించి ఆ బాలలను తలిదం[డ లకుగాసి, సం! 

లకగానీ అందజేయడమా లేదా సం్భాలభో చేర్నడమోా చేసారు. 

దీ ర్హ కాల చికిత్స కోసం బాలలను ధృవికృత పాఠ శాలలకు 

తారు. ఈ సంస్థలు చాలామటుకు స్వచ్చంద మెనఎ. ఏటికి పభ 

ధన సహాయం చే సుంది. ఈ ధృవికృత పాఠశాలలు రెండు రకా, 

ఉంటాయి. (1) సీనియర్ ధృవీక్ళత పాఠశాల (2) జూనియర్ 

కృత పాఠశాల, 12 సంవత్పరాలలోవు జాలలను జూని ముద్ ధృవ 

పాఠ శాలలోను, 16 సంవత్సరాలలోపు బాలలను సీఏియర ధృప 

పాఠ శాలలోను ఉంచుతారు. ఈ పాశశాలలలో మామూలు విద, 

పాటు సాంకేతిక ఏద్య కూడా నేర్పుతారు. ఈ పాఠశాలలలో సా 

ణంగా బాలలను రెండు లేదా మూడు సంవత్సరాలపాటు ఉంచు 

ఈలోపున వారి | పవర ననుబకి, లిశునుబి విడుదల చెయవచ్చు. ' 
పా యా రై 9 ఎ! 

మరియే సంస్క-రణ సంస్థలకగాసి పంపవచదు. 

జ అగా అ ఇ 

3. సంస్మరణ గృహాలు (Reformatory Eeuzes) 
నేర స్తులెన ఇ'లలకు వృ తి విద్యా వక్షం బ్రినారు. ఈ వ 

విద్య బాలలు చేసిన నెరాలను వృష్నలో పెటుకుని నిర యిసారు. ఈ 
ఠా ౯ లాంటి రై mee 

రోగ్యకరమైన, అవినితికర మైన వమాతొవరణంనుంచి బాలలను తో ల, 

ఈ సంస్థలలో కొంత కాలంపాటు ఉంచుతారు. ఆ తరువాత ఈ ; 

లలో నెర్చుకొన్న వృ రికీగా సహోయం ద్యారా జీవనోవి 

సంపాదించుకోగలకు, 

4. బొర్జృల్ పాఠశాలలు (0111 Schools) 
15-21 సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల చాలనేరస్తు 

బోర్హ్సల్ స్కూల్లో పెడతారు, ఏరికి (పత్యేక చికిత్స చేసారు, 
కూడా వాల నేర సులను సంస్క-కించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. 
పాఠశాలలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. (1) బందిత వాశతా, 
“Closed Borstal! Schcols) (2) సా) పాఠశాలలు ((| 
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Borstal school) సుచా పాఠశాలలలో రతుణ కుడ్యాలు ఉండవు. 

బంధిత పాఠశాలలభో చెలులోనల నేర స్తులు బంధించబడి ఉంటారు. 

ఇందులోగల "నేర సులు వావనాల లోపలనే వారి 'కార్య్య్మక మాలన్ని 

జరుపుకుంటారు. బాలల వయసునుబ్బ నక్ష నిర్ణయిస్తారు. ఈ వాన 

శాలలో నిఠ్ణ వాలా శ ప్వునునదిగాను, క్షీ ప్ట్రమైనదిగాను ఉంటుంది. 

బాలుర అభిరుచులనుబట్టి నావికి_ వేనువేకు వృతి విద్యలలో విక్రా 

ఇసారు. ఈ లిక్ష£ణ బొలనేర స్తుల భావిజీవితానికి భదత ఏర్పరచి 

వాసి భా ఫ్య తాయుతి, సువివ్న్త వ్య నులుగా తర్చిపస్పడా నిశ దోహాదం 

చేసాయి. సాధారణంగా ఈ పాశ శాలలలో చేర సులను రెండు; మూడు 

_ సంవత్సరాలపాటు ఉంచి వారి శీలాన్ని, (పవ రృనను, పరిశిలించి తరువాత 

విడుదల చేనాను. బాలురు ఈ పాఠనొలలలో నికుణవెందిన వృ తలో 

సిర పజేటబ్లు 'మాడటానికి పివి క&ణాధి కానులు (Prooutuon Officers) 

a నియమించి వారికి నికణా కార్యక పూలను ఏర్పాటు చేస్తారు. 

"దేశంలో అనేక రాష్ట్రాలలో ఈ బోర్థ్సల్ పాఠ ణొలలు పనిచే స్తు 

న్నాయి. ఈ సంస్థలలో నీకల పొందిన వొాలలు విడుదల అయిన తరు 

వాత తిరిగి శేరం చేయకుండా ఉండేలాగ చేయడం కోసం వారిచేత 

అతికి పతర మైన పనులను చేయిసారు. బాల బాలికలక్రు శికేణ వేరువేరుగా 

ఉంటుది. బాలల (వవ రననుబట్ల వారి శివా కాలాన్ని తెగించడం 

లేదా హెచ్చించడం జరుగుతుంది. ఈ పాఠశాల నుంచి నేర స్తులను 

విడదల వేసిన తరునాతెహాడా ప3వీక్షుణాధికారి ఆ బె లల (పన రృనను 

పరిశీలిస్తూ ఉంటాడు. 

5. ఆక్సలరి గృహాలు (Auxiallary Homes) 
ధృవికృత పాశశాలలలో చేరడానికి ఫూర్వం బాల నేర స్తులను 

అక్సలరీ గృహాలలో ఉంచడం జసుగుతుంది. బల నేర స్తులను ఈ 

గృహాలలో కొంతకాలంపాటు ఉంచి పకిశిలించిన తరువాత వారి అభి 

రుచుల కొనుభాలంగా నితుణ ఇవ్వడు డానికి ధృవీకృత పాఠ శాలలకు 

పంవు తారు. 
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. ఇుంపుడుం గృహాలం (1814 Homes) 
పది సంవత్పరాల లోవు 'బాలనేర స్తు=ను జంనుడు గృహాలలో 

ఉంచడం జరుగుతుంది, ధృవికృత పాఠశాలలకు పంపడానికి అవకాశం 

లేని వారిని పెంనుడు గ్రహాలలో ఉంచుతారు. 

సంస్క రణాతర స సం లం 

రః ౦గా, మానసికంగా, సాంఘికంగా అశ కత కలిగివుండి 

ఆ అశే క్షతమరాలంగా తమను తాము మాచుకో లేక (ప్రత్యేక సహాయం 

అవసరమున్న శాలల విషయంలో ఈ సంస్క_రణోతర స సలు శౌద్ది ము 

ర లి, వహిస్తాయి. ఈ బాలలలో [పవ ర్శన లోపం ఉండదు. కనక సంస పరు 

| పమేయంలేదు. ఈ అశ కతలు మూడు రకాలు. (1) శారీరక అశే కుత 

(2) మాససిక అశ కృత (5) సాంఘిక అశ కత, 

1. బాలల శారీరక అశక్తత - సంస్థాగత సెవలు 
వుట్టుక నుంచి వికలత్యం పొందడంగానీ లేదా చిన్నతనంలో నే 

ఆ దురదృష్టాన్ని పొండినవారుగానీ ఆరోగ్యకర మైన బాలలవలే సాభా 

రణ సౌకర్యాలను అనుభవించడానికి శారీరక అసమర్థత ఆటంకమున్ర 

తుంది. కనుక ఆటువంటినారికి _వ ల్యేక నొక ర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. 

వారు ఒంటరితనాన్ని అనుభవించడంవలన సాంఘిక అసమరారాజు 

తాన్ని ఎ ఎంది విచలిత పవర ర నకు దారితీయడం జరుగుతుంది. బాదాడు 

తమ తెల్లీదండులు కూడా ఉచేకించడంవల్ల బేడా అతి గారాబం 

చేయడంవల్లకూడా వారిలో వికలాంగులం అనే తక్కువ భావం ఏర్పడి 

పోవడంవల్హ్న చికిత్సకుగాని, నునరావాసానికిగానీ, అవకాశం కలుగ 

చెయడం లేదు. వ్రటువంటి వారికి ప్రత్యేక సంఠశ్ణ చాలా అవసరం. -ఈ 

సంరవణవలన వారికి (పత్యేక వ్్ష 0 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ (పతేర్షక 

నీకుణదాంరా వారు వికలాంగులు అనే భావం తేకుండా తమంత తామై 

తేమ పనులను చేసుకోడానికి (పయత్నిసారు. ఈ వృత్తి శికముణలకు సప 

పోయిన ఉద్యోగావకాశాలను ఏర్పాటు చేయడం కూడా చాలా 

ంఖ్యం. 
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భారతి దేశంలో 19వ కతాబం చివకిదశలో అంధత్వం; మూ, 

జెముడు గల బాలలు సంసాగత సేవలు స్వచ్చంద సంసల ద్యారా 
థి ఎ థి 

చే సున్నారు. 1958 వ సంవత్సరం నాటికి 1,500 అంధులకు సేవ చేయ 

డానికి 55 సంస్థలు ఏర్పజ్ణాయి. 2,000 అంధులకు 45 (బైయిలీ పాఠ 

శాలలు స్థ పించారు, గుర, మూగ, చెవుడు, కుంటి మొదల లైన అంగ 

టక్ ల్యం గల ాలబాలిక లకు సంస్థాగత చెవలు ఎక్కువగా స్వచ్చంద 

నేనా సంస్థల ద్యారా చేయడం జరుగుతోంది. కానీ ఏటికి [పాంతీయ, 

రాష, శేరద (ఎభు తాలు, శేంద సాంఘిక సంవేవు సంస్థ UI 

లను ఇస్తున్నాయి. పూరిగా (పభుత్వం నడిసె ఇటువంటి నసంసలు మన 
థి 

చెశంలో చాలా తక్కువగా ఉన్నాయని ఇ చెప్పవచ్చు. 

విద్యా ళాఖ అనాలి నంగా గుడ్డి, చెముడు, మూగ చాలలకు 

వృ త్తి తి లికుణ ఇవ్వడానికి, వారి అభివృద్దికై. పరిశోధనలు చేయడా నికి 

సమావేశొలు జరుప్రుకో వడానికి (పత్యేక సంస్థ లను ఏర్పరచడం జ3గింది. 

చెముడు మూగ, గుడి, అంగ వె వైక ల్వంవంటి శారీరక అశ ప తలు 

ఉన్న బాలలకు (ప్రత్యేక సేవా సంస్థలు అవసరం... పీ3కి శ్రద్దతో తేగిన 
విద్య వృ ర్తి లీకేఇణలను ఇచ్చి ఆర్హి కంగా వునరావాసాన్ని కల్పించక 

పోతే వీరు సమాజానికి భారంగా తయానె పరాన్న జీవులుగా బుగిలి 

పోయె (పమాదముంది, కనుక పి3 సమస్యలను, మానసిక ఆందోళన 

లను అర్బం చేసుకొని (వోత్పహంచవలసిన అవసరం ఎంతేనా ఉంది. 

ఆ బాలలకు గల [పత్వక అవసరాలను బట వారికి చెందిన విద్యా 

బోధన, వృతి శిక్షణా పద్ధతు లను ఏర్పాటుచేయాలి. అంధులు, 

చెవిటి వారికి పత్యేక విద్యా సంస్థల లను కూడా ఏర్పాటుచేయడం 

జరిగింది. అంధులకు (బెయిలీ లిపి దా్యారాను, వ్రతర పరిక రాలద్యారాను 

ఏద్య నేర్చు తారు. చెవిటివారికి |శేవణ సాధనాలను ఉప యాగిసారు. 

అంగ వై కల్యంగ ల పిల లకు సంస్థలద్వారా కృతిమ అంగాలను సరఫరా. 

చేసారు, దీనికి ఎముకల నిపుణుడో న వైద్యుని సం|పదించి ఆయన 

సలహా [పకారం ఎవరికి ఏవిధమైన కృతిమ అంగాలు అవసరమో 

వారికి ఆ అంగాలను వర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది. 
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శారీరక నికలాంగుల సంవేవూనికే ముఖ్యంగా “రెండు రకాలయిన 

చర్యలున్నాయి. — 

1. నికోధకచర్య అంశే కనిన నెవలవల్న బాలలు సాధ్యమైనంతవరకూ 

అంగనై కల్యాన్ని పొందకుండా ఉండేలాగ సంరషీంచడం. 

ల శారీరక వైకల్యం గలవారిని (పత్యేక పద్దతిలో విద్యా, వృ _తిశికీణ 

ఏర్పాటుచేసి వారికి వునరా వాసాన్ని కత్సీంచడం, దీనివల్ల అంగ 

వైకల్యం గల బాలలు సమాజం నె పరాన్న జీవులుగా ఆధారపడ 

కుండా తమంతట తాము జీవించగలిెేేలాగ చేయడమేకాక చేశా 

నికి ఉపయోగకరమన వౌరులుగాకూడా తయారుచేసే వీలవుతుంది. 

భారతదేశంలో సుమారు 0.5 మిలియన్ల చెవిటి బాలలు, 0,2 

మిలియన్ల మానసిక నూంద్యంగల బాలలు ఉన్నారని తెలియజేయ 

బడింది. దిసినిబట్టి మొత్తం జనాభాలో 5 శాతం వికలాంగులు ఉన్నా 

రని తెలు.సున్నది. అంధ త్వాన్ని చాలవరకు నిరోధించవచ్చు. అంధులకు 

ఏర్పరచిన సంక్నేమ సేవలలో అంధత్యాన్ని తొలగించడానీకి చికిత్స, 
సంస్క-రణ సేవలు ఆరంభించడం జరిగింది. అ శ్రద్ద, లోపభూయిష్టమైన 

ఆహార పదార్జాలు తినడం మొదలై న వాటివల్ల ఏర్పడిన అంధత్వాన్ని 

నిర్మూలించవచ్చు. ఈ విషయంలో తలిదండులకు బోధన చేయడం 

ద్యారా ఈ సమస్య కొంతవరకు నిరోధించవచ్చు. 

ఏవిధ రకాల అంగ నై కల్యం ౫ లవారికి ప్రత్యేకంగా ఏవిధ 

జాతీయ వ్యవస్థలు నెలక"ల్పబడ్జ'యి. ఈ సంస్థలు అంగ వై కల్యుల 

చికిత్స, వునరావాస కార్యక్రమాలు, పరిశోధనలు, అభివృద్దికి కూడా 

ఏర్పురచబడాయి. అవి — గ్రే ది నేషనల్ ఇనిటూూూట్ ఆఫ్ డి 

విసుయల్లీ హీండీశేక (The atone Institute ot గ్గ visually 

Handicapped) అనే సం (ప స్తుతం పరిశీలన, వృ_లిశికుణ, అభివృద్ది 
థి 

పథకాలలో నిమగ్నమయింది. దీని కార్యక్రమాలన్నీ జాతీయ స్థాయిలో 

(2) కే హోడూన్ లోగల అంధులకు ది నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ ది 

క్ (The National Centre for the Blind) అంధుల జాతీయ 
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సంస్థతో కలిసిపోయింది. ఇవి రెంశూ కలిసి అంధ బాలలకు మాధ్యమిక 

వార శౌలలు, వృతి నిక్ క్యా శేంచాలు ఏర్పాటు చేశాయి. పాశ్నీక 

అంధత్వేం గలవారికి పాఠశాలలు, (బెయిలీ లిపి, విద్య కె కావలసిన 

పరికరాలు తయారు చేయడానికి ఒక వర్క్ పాప్ కూడా ఉంది, 

(బెయిలి జాతీయ (గ్రంధాలయం కూజా ఈ సంస్థలభోవుంది, కలక తాలో 

కాళ్ళు, చేతులు లేనివారికి ఒక జాతీయ సంస్థ నెలకొల్స బడింది. 

ది నేషనల్ పాలపీ రిజల్యూషన్ అన్ ఎడ్యు కేపన్ (The 

National Policy on Education) సూచన (పకారం అంగనై కల్యం 

పొందిన బాలలను కూడా సాధ్యమైనంతవరకూ సాధారణ పాఠ శాలల 

లోనే [వవెశం కలుగ చేయాలి. 

(పభుత్వం గుడ్డు మూగ, చెముడు, కుంటి మొదలైన వారికి 

స్కాలర్ పిప్లను కూడా మంజూరు చేసింది. సాధారణ, సాంశేతిక, 

వృత్తి విద్యలలో (వోత్సాహాన్ని కలుగ చెయడానికి ఎంతో కపి చేస్తు 

న్నది. మొదటి పంచవర్ష (పణాళ౪క నాటికి సంవత్సరానికి 50 స్కాలర్ 

ప్ప్లు మాత్రమే ఉండేవి. 1975 వ సంవత్సరం నాటికి పిటి సంఖ్య 

6,500 కు వ3గింది. అంతేకాక పారి శామిక, నాణేజ్య రంగాలలో నిశ్ణ 

పొందుతున్న 14 నుండి 40 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల వికలాంగు 

లకు (పత్యేక ప్రాయిఫండ్ లను ఇవ్వడంజరిగింది. (పత్యేక ఎంప్లాయి మెంట్ 

శేందాల ద్వారా 14,000 శారీరక వైకల్యం గలవారు ఉద్యోగాలను 

ఫహొందగలిగారు. అంగ వైకల్యం గలవారికి స్వయం ఉపాధినల్చ్పన కై 

(పభుత్వం బ్యాంకుల దార్యా బుణాలను కూడా మంజూరు చేయడం 

జరిగింది. 1975-76 నాటికి శేంద (పభుత్వం 90 వ్యవస్థలకు [గాంటులను 

ఇచ్చింది. దీనికె 6.5 మిలియన్ల రూపాయలను ఖర్చు చేయడం 

జరిగింది, 

1973-79 నాటికి 9 మిలియన్ల రూపాయలను 120 వ్యవస్థలకు 

అంద జేయడ మెంది. 

_"బేళశం నలుమూలలా గల అంధబాలలకు 156 పాఠశాలలు, 

బిక్షగా శేంచాలు నెలకొల్పారు. “చేశం మొుత్తంమోాద బొంబాయి, 
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కలక తా, కీ, మ[దాసు, నగరాలలో నాలుగు నిక నా శీ్య్యడా. 

లున్నాయి. ఈ శేం_దాలు. "సంవత్సరానికి 40 నుంచి 50 వరకు అంధ 

విచ్యార్గులక ఉపాధ్యాయులను తయారు చే చ సున్నది. ఇటువంటి శితుణకా 

శేందోలు' "దేశం నలుమూలలా 17 నెలకొ ల్వారు. ఈ పథకం 1959లో 
(పవేశవె పెట్టబడింది, 1979 నాటికి 17,317 శారీరక వికలాంగులకు 
ఉవో గాలు ఇచ్చారు. సారస్వత శేం_డాలలో కూజా (పత్యేక 
ఎంస్తాయిమెంట్ అధికార్లను నియమించి వికలాంగులక్షు (పత్యేక 
ఉదవో స్రగ"వ కాశాలను వర్పాటుచేయడం జరెగింది. 

కాళ్ళు, చేతులు లేనివారికి సాధారణమెన, మన్నికగల తేక్కు_వ 

ఖరీదులో లభిం చేలాగ సాధనాలను సరఫరాచేసి వారుకూడా ఇతర. 

పొౌరులవ లే సమాజంతే సర్లు బాటు చేసుకో వడానికి (పభుతే(ం అనేక. 

అవకాశాలను కలుగే స్తున్నది. కాస్పూర్ లోగల కృతిమ అవయవాల. 

డత్స త్తి త్రి కార్పొ చేవన్ వివిధ రకాల కృతిమ అవయవాలను తయారు. 

చేసి అందరికి అందు బాటులో ఉండే జలా సర్పాటుచే స్తున్నది. కేంద. 

ప్రభుత్వం (పభుత్వ రంగాల ఉద్యోగావకాశాలలో లి శాతం వికలాం న 
శేటాయించింది. రాష్ట్ర ప పభుతా(లు క కూడా కొన్ని (పత్యేక ఉద్యోగావ 

కాశాలలో వికలాంగులకు కొంత శాతం శేటోయించడం జరెగింది. . 

వికలాంగులను (బోత్స్పాహపరచడానికి ప్రభుత్వం (ప్రతిసంవత్సరం ప్రఖ్యాతి. 

చెందిన ఏక లాంగ ఉద్యోగులకు బహుమతులను ఏర్పరచింది. అంతేకాక : 

వికలాంగులను ఉద్యోగాలలో. నియమించుకొనే యాజమాన్యాలను. 
కూడా బహుమతులను,' (ప్రశంసా షృశతాలను ఇస్తున్నది, విక లాం. 

ఉద్యోగ స్తు స్తులకు రాకపోక సౌకర్యాలను ఏర్పరచడానికి ప్రభత్వం వారి 

50 శాతం. వెటోలు. ఖర్చును భరి స్తున్నది. ఈ సౌకర్యంవల్ల పెక లా, 

గులు తమకు వీలుగాఉన్న వాహానాలను ఉపయోగించుకుని తక్ష్కు-వ 

న్యయంతో ఉద్యోగ స్థ స్ప లానికి, ' తదితర స్థలాలకు సులభంగా వెళ్ళి 

రావడానికి అవకాశం లు చేయబడింది. అంతేగాక వంటగా్యా క్ 

నూనె, నినాస నృ తదితేర అనసరాలన్ని టిసీ వికలాంగుల 

ప్రభుత్వం తక్కు-వధరతో "స రాచేయడం' జరుగుతుంది. ఈ విధం 
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అనేకరకాలై న సౌకర్యాలను కలుగజేసి వారి అభివృద్ధికి తోడ్పడటం 
జరు గుతున్నది. 

బాలల మానసిక అశక్తత _ సంస్థాగత సేవలు 
మానసిక సమస్యలు, అశ కోతలు గల పిల్లలకు, (పవర్రన 

సమస్యలు గల పిల్ల లకు (పత్యేక సేవలు అవసరం. బాలల మార్షని స్టైశక 

శేర్యదాలద్యారా చాలలకు సహాయం అందుతుంది. చాలలలో గల 

ఈ వ్యాధి లఅవుణాలు అంతర్జ తంగా ఉన్న కొన్ని అలజడులకు చిహ్నాలు? 

బాలలు తమను తాము వ్య కృంచేసుకొనే అవకాశం లేనపుడు లేడా 

ఉన్న అవకాశం శ్నీణించినపుడు, వారి అంతరాంతరాలలోగల వాంఛలు 

తీరక వారిలో మానసికమైన సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పరిసరాలతో - 

సర్దుబాటు చేసుకో లేకపోవడంవల్ల కూడా కొంతమంది బాలల నూనసిక 

అస్వస్థకు లోనవు తారు, 

భారత దేశంళో మానసిక అశ కొత చెందిన బాలలకు సేవలు 

చాలా తక్కువగా ఏర్పరచారు. సరైన సమస్యా నిదాన 'సేవలుకూడా 

చేకపోవడంవలన మానసిక మాంద్యం గల బాలలను మానసిక వైద్యా 

లయాలలో చేస్న వారికి మరింత అయోమయ పరిస్థితిని కలుగ చెయడం 

కూడా కొన్నిచోట్ల జరుగుతున్నది. చాలామంది బాలలను పిచ్చివారని 

కుటుం బొలనుంచి తవిమివేయడంవల్ల్న అనాధ్యాశనూలలో చేరడంకూడా 

జరుగుతున్నది. నూనసిక అస్వస్థత, అశ కృతగల బాలలకు విద్య, 

వృ తిలిషిణ  ఇవండానికి చాలా తక్కువ సంసలు | పభుతం౦ చేత, 

స్వచ్చంద సవా నవలచేత నెలకొల్ప బడ . శ్ లగా 
ప్ రా 

విద్యాభ్యాసం చేయగల శక్తి,. జెలివికేటలుగల మానసిక 

విక లాంగులకు శేం|ద| ప్రభుత్వం సంస్థలను స్థాపించడం జరిగింది. ఇకఓువం(€ి 

సంస్థలను మూంతగా అభివృస్థ చేయవలసిన ఆవశ్యకత ఎం=ోనా ఉంది, 

ఇటువంటి సంస్థలలో నివాస సౌకర్యాలు; పగటి సంరతుణా సౌకర్యాలను 

కూడా ఏర్పరచాలి. అం తే కాక సమస్యా నిదానం, చికిత్సా నాక న్యా 

లను అభివృద్ధి చే యాలి. మానసిక అశ కృతగల వాలలను సంరవ్నీంచ 
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డానికి [ప వ్య నీక£ణ వౌందిన సిబ్బందిని తయారు చేయడానికి శిక్షగా 

చం డాలెను ఏర్పరచాలి. మానసిక మాంద్యం గలవారిని మోడు 

తరగతులుగా విభజించడం జకెగింది, 

1. విద్యాభ్యాసం చేయగలిగిన శక్తిగల మానసిక మాంధ్యత 

2 వీక్షణ పొందటానికి న క్రగల వమూనసిక మాంద్యం 

ల. ఎట్లాంటి మానసిక శ కి లేక పూ 3 గా వ్రతరులచె ఆధారపడవలసిన 
మానసిక. వూంద్యం - " 

చదువుకోడానికి శ క్త్గల మానసిక మాంద్యం గలవా [IQ $ 

మరియు 70 వరకు ఉంటుంది. వారు కొంత నిద్య, ఏదో ఒక వృశి 

నికుణ చేర్చుకొని ఒక దశలో తమను తాము పోహపీంచుకో గలిగిన 
స్థాయికి వసారు. 

వృతి నక్ష మా(తమే వెందగలిగినవారి 10 25 మరియు 50 

మాతమే ఉంటుంది. వారు తమ పనులను తాము చేసుకో గలికోట ట్లు 

న్క్ష ఇచ్చినట్లయితే నారు క్రతరులవై ఆధారపడవలసిన అవసరం 

ఉండదు. అంతేకాక నారికి కొ న్ని వసతి నౌక ర్యాలను ఏర్పరచినట్లయిశే 

తాము నేర్చుకున్న వృ త్తి శిక్షణతో తమ జీవనోపాధిని తాము సంపా 

దించుకోగలుగుతాడు. 

పూర్తిగా ఒకరిమోద ఆధారపడి. శీవించాల్సిన వారి LQ 2 

లోవున ఉంటుంది. ఇట్లాంటి వారికి ఆహారం తీసుకొ నేది చుఎదలుకొని 

అన్ని విషయాలలోను ఇతరుల సహాయం అవసరముంటుంది. అట్లాంటి 

బాలలు వారికి ఎదురుగావున్న |(ప్రమాడాలను కూడా గుర్తించలేరు, 
కనుక అట్లాంటివారు [పమాడాలకు గురికాకుండా ఉంటడంకోసం సంర 

తృణ అవసరం, ఈ సంరతుణకె వారిని సంస్టలలా చేర్చవలసిన అవశ్యే 

కత ఏంహే క సనా ఉన్నది, 

ఆధునిక యుగంలో చాలలుమా నసిక అశ క్షతలకు లోను 

కాకుండా ఉండటానికి అనేక నిరోధక కార్యక్రమాలను _పభుత్వం 

చేపట్టడం జరిగింది. బాలల మానసిక అరోగ్యాభివృద్ధి కోసం పాఠశాల 

పూర్వ విద్యా పథకాలను ఏర్పరచటం, తల్లులకు పిల్లల "పెంపకంలో 
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తీసుకోవలసిన జాగ తలను తెలియ జేయటంకోసం శిక్షణా శార్య[క్ర్షమా 

లను వర్వాబుచేయటం మొదలయిన కార్యక మాల బాధ్యతే ప్రభుతం 

చేపట్టడం జరిగింది, అయిదో పంచవర్ష (పణాళికలో బాలల సంపూల్లూభి 

వృద్దికి సమైక్య బాలల అభివృద్ది సేవలు (Integrated Child deve- 

lo yment services) కూడా ఏర్పరచటం జరెగింది. 

మానసిక అశ కృతగల శాలలకు ఢిల్లిలో కేంద (పభుత్వం ఒక 

పాఠ శాలను నడుపుతున్నది. ఈ పాఠశాలలో వృ తిశిషముణ, మానసిక 

అశ కి తకు (పత్యేక "సేవలను ఏర్పాటుచేయడం జరుగుతుంది. 

బాలల సాంఫింక అశక్తత = సంస్థాగత "సివలుం 

ఆర్థిక, సాంఘిక కుటుంబ పరిస్థితులు సరిగా లేనపుడు కూడా 

ఇచాలలకు సంధ్గాగతే సేవలు అవసరవగాతాయి. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన 

డెశాలలో అనాధ బాలల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉండటం సహజం. 

కొందరు బాజాలు సంరతుకులుగాసీ, తలిదం్యడులుగాసి లేకపోవడంవల్ల 

అనాధలవుతున్నారు. ఒంటరితనం, తలిదండ్రులు . లేకపోవటం, ఉనవేవ్న 

చేయబడటం, పారిపోవటం, పేదరికం మొదలైన కారణాలవల్ల బాలల 

సాంఘిక అశ క తలకు లోనవుతారు. వివిధ రాష్త్రాలలో సాంఘిక 

ఆన కృతలను హౌందిన చాలలను సంరవ్నీంచటానికి అనేక శాసనాలను 

ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. కాని ఈ శాసనాలు సంతృ ప్రీకరంగా పని 

చేయటంలేదు. మిషనరీలు, ఆ(శమాలు మొదలై నవి అనాధ బాలలకు 

సంరతేుణ సంస్థ లుగా పనిచే స్తున్నవి, 

"ఓేదరికంవల్న అనాధలైన బాలలకు సంస్థాగత "సేవల అవశ్యకత 

అంత ఎక్కు-వగా ఉండదు. పెద బాలలు అనాధలుగా కాకుంజా 

ఉండటానికి వారి తలిదం[డులకు, వారి పోపణార్థ మై కొంత ధన 

సహాయం వేసినట్లయితే వారు తమపిల్లల అవసరాలు తీర్చడానికి 

అవకాశం ఉంటుంది. సంరతుకులు లేని బాలలకు పెంపుడుగ్భుహాలలా 

వునరావాసాన్ని కల్పించటం మంచిపద్ధతి. తేడా ఆ బాలల బంధువుల 

కటుంచాలలో ఉంచి నారి పోపణకో కావలసిన ఆర్థిక సపాయం 
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చేయాలి. ఈ పద్ధతులద్వారా వునరావాసాన్ని కల్పించలేని బాలలకు 

E తేక సంస్థ లను ఏర్పరచి ఆ సంస్థ లలో వారికి సంరతేణ, వసనతి 

నౌక ర్యాలు, భదత, విద్వాసౌక రాలు, శిక.ణాసౌక ర్య్యాలు ఏర్పాటు 

చేసి వునరావాసాన్ని కల్పించి వారిని మామూలు పొరులుగా చేయ 

వచ్చు. (పస్తుతమున్న స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లన్నిటినీ ఒక శా స్రీయమైన 

క్రమపద్దతిలో నడిచేటట్లు చూడాలి. న సంస్థలను శిక్షణ పొందిన 

సామాజిక సంక్నెమ కార్యక ర్మ ర సలహా సం|పదింపులతో నడపాలి. 

ఈ సంస్థ లకు వురపాలక సంస్థ, నగరపాలక సంస్థ, రాష్ట్ర (పభుత్యాలు 

సహాయాన్ని అందియ్యాలి. సక్రమంగా నడవని సంస్థ లను తెలగించటం 

మంచిది... సాధారణంగా ఈ సంస్థలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి, 

1. అనాధ గరణాలయాలు 

అనాధ లన బాలలను చేరదీసి వారికి వసతి, భోజనసౌకర్యాలు 

ఏర్పాటుచేసి ఏ ద్యాబుద్దులను నేర్పుతారు. కొంత వయసు వచ్చిన 

తరువాత వృ శ్రవిద్యా వీక్షణ పొందిన బాలలకు ఉదో న్ట్రగవకాళాలు 

కల్పించి వారు ఆర్థికంగా సశ క్రిమె అఆధారపడేటట్లు ఈ అనాధ 

శరణాలయాలు సపోయం చేసాయి. ఈ సంస్థలు నాలబాలికలకం 

(వ ట్యెకంగాను, విడివిడిగాను ఉంటాయి. బాలికలకు యు క ,వయసూ 

వచ్చినతరవాత వివాహాలు జరిపించడానికి కూడా ఈ శరణాలయాలు 

బాధ్యతే వహసాయి, 

2. బంపుడం గృహాలు 

బాలలకు గృహా వాతావరణం వారి వెరుగుదలకు అనుకూలంగా 

లేనవుడు [ప్రత్యామ్నాయ గృహాలలో పిల్లలను చేర్చవలసిన అవసర 
మేర్పడుతుంది. అటువంటి సమయాలలో చాలల సిరుగుదలక్కు, 

అభివృద్ధికి తగిన వాతావరణం ఉన్న గ్రహాలను ఎంచుతారు, పెంవుడు 

తల్నిదండులు. పీల్లలను శ్రద్ధతా చూసి వారి అవసరాలను తీరుస్తారు. 
ఈ వెంవుడు తేలిదం[డులకు కొన్ని సమయాలలో వారిసేవలకు [పతిఫలంగా 
ధనసహాయం చేయడంకూడా జరుగుతుంది. ఈ ధనసహాయం సొంత 
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తలిదండులుగానీ లేదా ఈ సంరక్షణా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన తెలి 
దం[డులుగాని ధనసహాయం చేసారు. బాలలను ఈ వె పింపుడుగ్భ హోలలో 

తాత్కాలికంగా మ్మాతమే ఉంచుతారు. నిర్దీ తకాలం దాటినతర వాత 

వారు తేమ గృహోలకు తిగిగి వెళ్ళేవరకుగానీ, మరియే ఇతరసంస్థలలో 
చే గేవరకుగాన్ బాలలను సెంవుడు గృహోలలోనే ఉంచడం జరుగుతుంది. 

ఈ పెంవుడు గృహాలు నాలుగురకాలుగా ఉంటాయి. 

క్షే, ఉచిత గృహాలం 

ఏటిలో వెంవుడు తలిదండులకు ధనం చెల్లి ౦చవలసిన అవసరం 

ఉండదు. 

2. సవా గృహాలు 

సేవా గృహాలలో కల్పించిన వసతి భోజన సౌకర్యాలకు 

బదులుగా అందులోవున్న బాలలు ఆ వసతికె కొంత నేవ చేయవలసి 

ఉంటుంది. అంక ఆ సంస్థలలో ని బాలలు వస్తురూ పేణాగాన్, పని 

రూచేణగానీ ఆ సంస్థ కోసం కృషీ చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. 

3. వసతి గృహాలు : 
ఈ గృహాలలో బొలల పెంపుడు తల్లి దండులకు కొంత ధనం 

చెల్లించవలసి ఉంటుంది. 

4. దత్తత గృహాలు . . 

మొదట తాత్కాలికంగా న కుటుంబంలో అయితే సంరతణా 

ర్గమై బాలుని (పవెశే పెట్టడం జరుగుతుందో ఆ కుటుంబమే ఆ బాలుని 

దత్తత చేసుకో వడం జరుగుతుంది. దత్తత చేసుకున్న తరవాత ఆ 

బాలుడు పూర్త్శా ఆ కుటుంబ సభ్యునిగా వాక్కు_లన్ని టిన్ సంపాదించు 

కాగలడు. ద తత తీస సుకున్న  తేలిదండులు కూడా ఆ. బాలుని తమ 

స్వంత కుమారుసవ ఆ చూసుకొని, అతని బాధ్వతనంతటిని' స్వీకరించటం 

జరుగుతుంది, | 

బాలుని స్వభావం, అభిరుచులు, ఇహానిష్థూలు, స్వగృహ వాతా 

వరణం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలను అర్థం చేసుకుని అందుకు తగిన 
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వాతావరణం, వసతులు ఉన్న గృహోలలోనే పెంపుడు గృహాలుగా 

ఎన్ను కోవడం ముఖ్యం. ఎందువల్ల నంయకే ఆ పెంవుడు గృహాలపై నే 

బాలుని భావిజీవితమంతా ఆధారపడి ఉంటుంది. కనక సపెంవుడు గృహ 

వాతావరణాన్ని జాగ తేగా ప పరిశీలిస్తూ ఉండా లి, ' 

సంస్థాగతం కాని సెవలు 

సంస్థాగతం కాని "సేవలు ఈ కింది విధంగా ఉంటాయి, — 

1. విథుపోవషణ గృహోలు, పాథఢథముక్ పాఠశాలలు. 2, పగటి "శీరచాలు 

కీ. వినోదం హోవీ క్షబ్బులు. 4, గ్రంథాలయ సౌకర్యాలు. 5, సెలవు 
గృహాలు 6. బాలల చికిత్సా మార్హ దర్శక శేయ్యడాలు '౧. పాఠశాల 

సం వేమక్సపీ. "సేవలు రి. మానసిక మాంద్యంఉం డే బాలల పాఠశాలలు 

ఆ. గుడ్డి, చెముడు, మూగ బాల వికలాంగులకు నర్పరీలు, పాఠ శాలలు 

10. (శేవణేకడియ శేం[డాలు 11, దిక్కులేని బాలలకు దిక్కు-క ల్పించే 

శేవలు 12. శిశు అరోగ్య కేయ్యడాలు. 

1. నినుపోషణ గృృహాల్సు, (నాథమిక పాఠశాలలు 

పార్మిశామికేక రణం, నగరీక రణం, విద్యాభివృద్ధి మొదలైన కార 

కాలవల్సి అధిక సంఖ్యాక (మ్రల ఉద్యోగావకాశాలు లభి సున్నవి. దిని 

వల్ల స్రరుషులతో పాబు చ్ర్రులుకూడా తమ పిల్ల లను గృహాలలో విడచి 

ఉదో్యోగాలకు వెళ్ళటం జరుగుతున్నది. పూర(ం సమష్టి కుకుంబాలూ 

0 న్స్ వ a J గ్ రా ఉండటంవల్ల తలా స్రవనాయం లేదా ఉద్యోగార్భ మె గృహాలు విడచి 

వెళ్ళవలసిన పిస్టల్ కలిగినా తేమ పిల్లలు సంరతీణ గురించి వారు బాధ 

పడవలసిన అవసరం ఉండేది కాదు. బాలలు సమసి కుటుం'బొలలో నగల 

ఇతిర సభ్యుల చేత సంరవ్నీంపబ జేవారు. కాస్ అధునిక యుగంలో సమవిం 
| 

ద . en శ ర వీ ల్ మ a కుటుం బోలు పోయి వ్యల్వ కుటుంబాలు నిలవటంవల్ల త వురుషులిద్దరు 
ఉద్యోగాల కై వెళితే తమ పిల్లలను వంటరిగా ఎట్లాంటి సంరకుణ లేక 
ఏడచి పెట్టవలసిన పరిస్థితి వర్పతున్నడి. ఈ పరిస్థితివల్ల ఇటు బాలల 
శారీరక, మానసిక అభివృద్దికి భంగం కలగడమేకాక (వ్రీలు కూడా నా 
ఇల గురించి మానసిక ఆందోళన, వత్తిడులకు గురికావలసి వ స్తున్న ది, 
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ఇట్లాంటి బాలలకు వారి తల్లులకు ఆరోగ్య సంరశుణార్లవైం తల్లులు 

పనిచేసే స్టలాలవద్దనే తమ పిల్లలకు కూడా సంరక్షణ కలుగజేయటానికి 

చట్టం ప్రకారం స్రీ కార్మికులు పనిచేసే కరాగ్టగారాలలో శిశు గృహా 

ఏర్పాటు చేయడం నిర్గ ఫ్టమైన కార్యక మంగా గు రించారు. 6 సం 

వత్సరాల లోవు వయసున్న శాలలకు ఈ నికు గృహాలలో (ప్రవేశం 

లభి స్తుంది. తల్లుల వృ క్తి తి వేళలలో ఈ చాలలు నిశుగ్భహోల 

సంంకణలో ఉంటారు. అన్ని సాక ర్యాలతో, అన్ని పరికరాలతో . అంశ 

అటబొమ్మలు, వు సృకాలు,పలకలు, మంచాలు, పరుపులు, ఉయ్యాలలు 

ముదలయిన బాలలకు ఉపయోగపడే పికరాలన్ని టితో కూడుకొని 

ఈ గృహాలు ఉంటాయి. ఈ నివు గృహాలలో ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం 

కూడా జరుపుతారు. వీటిని ఎంతో ఆరోగ్యడాయకంగా నడుపుతారు. 

అంతేకాక ఈ గృహాలలో సుశిక్షీతులై న ఆయాలను, నర్భులను; 

స్వీపర్ల ను, వ నర్ లను నియమిసారు, 'కారాస్ట్రగార నె వైద్యాధికారి ఈ 

శిశు గృహాలను. ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేటిస్తూ ఉంటాడు. . ఈ విధంగా 

పాఠశాల పూర్వవయసు 3 బాలలను సంరటీంచటానికి -ఈ విశుగ్భుహాలు 

ఏర్పడ్డ యి, 

2, పగటిశేర్యదాలు :- - పగటి సంరవణ, నర్సరీ పాఠ శాలలు, చాల్యాడిలు 

చుదలయినవి చాలల పగటి సంరతుణా శేం(చాలు, 

లి. వినోదం, హాబీ క్షబ్బులు :- లవి సాధారణంగా ఈ కింది విధంగా 

ఉంటాయి, 

(2) భౌతిక వినోద కార్యక్ర మాలు :- ఆటలు ఎథలిటిక్స్.. పర్వతా 

రోహణం మొదలై నవి. 

(0 సృజనాత్మక మైనవి 1. చేతిపనులు సంగీత నాటక కళలు, 

(0) నూససిక మైనవి :- చర్చలు, డిటెక్్లు, 

(6) సాంఘీకమైనవి :- విహార యాతేలు, 

(6) సాంస్కృతిక మైనపి :- పండగలు, ఊచేగింపులు మొదలై నవి. 

12) . 
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3. గ్రంథాలయ సౌకర్యాలు. 

బాలలు తమ విరామ సమయాన్ని ఆరోగ్యకరంగాను; ఆ 

దాయక 'ంగాను గడపటానికి వినోద కార్య|క్రమాలు మాత్రమే సరి 

(గంభాలయ సౌకర్యం బాలల, _ అత్యవసర సౌకర్యాలలో ఒక 

పరిగణించవచ్చు. బాలల మానసిక శే శ్రీని ఇంవెందించటాసికి, 

విలువలను అభివృద్ది పరచటానికి, (గంఛాలయం చాలా ఆప 

పడుతుంది, ఈ (గంభాలయాలలో బాలలకు డాషయోగ ప పే సా 

మున్న వుస్తకాలను, చెకరించి, బాలల కందరికీ అందుబాటులో. 

టట్టు' చేయాలి, తక్కువ రాబడిగల కుటుం బాలనుంచి వచ్చిన పి 

దృషిలో ఉంచుకుని. వారికి ఈ గ్రంథాలయాలు ఎక్కువ అందు బా 

Hn. 

ఉండేోటటు ఏర్పా రు చేయాలి, 
మ్ + ' ' 

4. సెలవు గృహాలు 

(పాథమిక, మాధ్యమిక ఉన్నత పాఠశాలలకు సెలవులు ఇ 
పుడు సెలవు రోజులను ఏ విధంగా గడపాలో అర్భంగాక బాలలు 

అలవాట్లకు కు లోను'కావటానికి అవకాశం ఉంది. కనుక సెలవ్రుదినా 

జాలలకు శీంపులను ఏర్పాటుచేసి వారిని: వినోద యాతలుగా 

స్థలాలకు తీసుకుని వెళ్ళి అక్క_-డ కొన్ని రోజులు బస చేయటం ; 

తుంది. దీనివల్ల ఇ లలు సెలవు రోజుల్లో ఎక్కవగా తమ న్నే 

లతో గడపటానికి అవకాశం కలుగుతుంది. ఇవి వినోద యా 

వూ త మెకాక, రె బస గృహవాతావరణాన్న్ని సృృ్టుంచి (వత్యామా 

గృహోలవలె ఏర్పాటు చేయటం జరుగుతుంది. దీనివల్ల వారు గృవ 

దూరంగా ఉన్నప్పటి! గృహ వాతావరణానికి దూరమవటం జర 
ఏకు ఈ సెలవుదిన కాలంలో 'దెనందిన జీవితాన్ని మర-చి ఆనం 

కొంతకాలం గడపటానికి అవకాశాన్ని పొందటంకూడా జరుగు, 

దీనివల్ల బాలలలో ఉత్సాహం కలిగి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని అః 

పరుచుకొని, మానసిక సంతృ ప్వీని పొందటానికి అవకాశం 'లభి స్తు 
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క్. | సాఠశాల - సంక్షేమ కృషి సేవలు 

“బాలలు చెరిగి, వెద్ద వాళ్ళు కావటానికి, వారి అవసరాలు తీరడా 

నకి కుటుంబ వాతావరణం అతి ముఖ్య మైనది. "కాన్ కొంత వయసు 

వచ్చిన తరవాత, బాలలు కుటుంబ వాతావరణంతో ను, పరిస సరాలతోను, 

సంస్థలతో" ను సంబంధం 'వీర్పరచుకో వలసిన అవసరం ' ఏర్పడుతుంది. 

పిటిలో ముఖ్య మె మనది ఆటస్థలం, పాఠశాల, బాలలు పాఠ శాల పిసరా 

లకు అలనాటు పజేటట్లుగా, సర్లు వాటు చేసుకొ నేటట్లుగా తగిన పరిస్థి 

తులు, కల్పించాలి. ఇట్లాంటి పరిస్థితులు కల్చించినవు జే పాఠశాలలోని 

విద్యా, ఏనోద సౌక ర్యాలను బొ లు సద్విని యోగం చేసుకొని తద్వారా 

మానసిక వికానాన్ని వెందగలుగుతాను. పాఠశాలలు కూడా బాలల 

శారీరక, మానసిక వికసానికి కృమ్ చేయాలి. కేవలం మానసిక వీకాసం 

సరిపోదు. పాఠశాలలోని అనుభవాలకు కొంత సమన్వయంగా. కూడా 

ఉండాలి. ఆధునిక విద్య ముఖ్యంగా ఈ లమ్యోన్ని కలిగి ఉండాలి. 

విజ్ఞాన సముపార్టన అధిక భాగం పాఠశాలలో చే జరుగుతుంది. 

విద్యాస్టలలో కొంతమంది చదునులోను, ఆటలలోను బాగా వెనకబడి 

ఉంటారు. --వీకితో వీవో కొన్ని మానసిక సమస్యలుంటాయి. కనక 

బాలల విధ్యావసరాలే కాకుండా తదితర అవసరాలను కూడా చూడ 

టానికి |ప్రతీ-- పాఠశాలలోను, ఒక సంతేము కార్యక ర్హ ఉండవలసిన 
అవసరం ఎంకే తోనా ఉన్నది. అభివృద్ధి చె చెందిన దేశాలలోని పాఠశాల 

లలో సంక్నేము కార్యక ర ర లను నియమించే పద్ధతీ ఉంది, కాపీ ఆ పద్దతిని 

మనదేశంలో ఇంకా (పవెశ పెట్టలేదు, కనుక ఉపాధ్యాయులలోనే ఒకరికి 

సండేమ శాస్త్రంలో. అవసర మైన నీక్షణనిచ్చి కొంత (పత్యేక వేత 

నాన్ని ఏర్పరచి ఈ సంవేము బా ధ్యతను అప్పగించడం జరిగింది, 

పాఠశాలలో సంశేమ కార్యక ర ర కొంతమంది విద్యాష్థలలోగల 

[పవరన లోపం, విద్యా. వ్యాసంగాలలో "వనుకబడడం, మానసిక 

అవేశాత్శక సమాయోజనం, మొదలయిన సమస్యలున్న బాలలను 

సక్రమ పద్ధతిలో పరీశ్నీంచి వారి సమస్యలను పరిష్క_రింప చేయటానికి 
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ఉపయోగపడతారు. సంత్నేమ కార్యకర్త ఇట్లాంటి సమస్యలున్న 
విద్యాస్థల తలిదండులతోనః, _ పరిసరాలతోను, పరిచితులతోను, 

ఉపాథఢ్యాయులతో ను కలిసి, ఆలోచించి విద్యార్థి సమస్యకు కారణాలు 
కూలంకవంగా తెలుసుకుని పరిష్క_రణకు కృపి.చేస్తాడు. విద్యార్థకున్న 

సమస్యలు గు రించడానికీ, పరిష్కరించడానికీ అవసరమైన సమయా 

లలో సమాజంలోని వివిధ సంస్థల సహాయాన్ని, సలహాలను తీసు 
కుంటాడు, పాఠశాలలో విద్యాష్టల పరిర తణకు ఉపయోగించే పాఠశాల 

అరోగ్య కార్యక్రమాలు, విద్యార్దుల శారీరకారోగ్యానికి అవసరమైన 

వసతులను కల్పించడం "మొదలైన కార్య! క్షమాలలో సంతేమకార్యక ర్త 

బాధ్యతే వహిస్తాడు, మధ్యాహ్న భోజనాలు, నై ద్యపరీతులు, [పధవు 

చికిత్స "మొదలైన శార్యక్రమాలు కూడా సంతేమకార్యక ర్శ పర్య 
వేవుంచాలి. విద్యార్థులలో చెవుడు, అంధత్వం, అంగ వైకల్యం 

మొదలైన వ్యాధి లక్షణాలు నెద్య పరిశిలన ద్వానా ముందుగా 

తెలుసుకుని సరైన సమయంలో వారికి చికిత్స చేయించవలసిన 

బాధ తనుకూడా సంశ్నేమాధికాశే చేపడ తాడు. 

విద్యార్థులలో కొంతమంది చేదకుటుంచాలనుంచి వచ్చిన 

వారుంటారు. వారు వుస్తకాలు, సరైన బట్టలు కొనుకో-లేరు. 
అంతేకాక రుసుమును కూడా చెల్లించ లేకపోవచ్చు. అటాంటప్పుడూ 

సంతకము కార్యక ర్మ చేదవిద్యాజ్థులక అర్థిక సహాయంచేశే సంస్థల 
ద్యారా ఆర్థిక సహాయం లభిం చేటబ్లు. కృపి చేస్తాడు. 

కొంతమంది విద్యార్ధులు పాఠశాల వాతావరణానికి, పరిసరాలకు 

సర్దుబాటు చేసుకోలేనివారె ఉంటారు. అటువంటి విద్యార్శికి సహాయ 

పడటానికి అతని గృహవాతావరణం -గురించి తెలుసుకోవలసిన 
అవశ్యకత ఏర్పడుతుంది, ఈ ఏధ మైన. (పత్యేక కార్యక మాలనుకూడా 

సంకేమ కార్యక ర్మ ద్వారానే సాధ్యమౌతుంది. సంశేమ కార్యక ర్భ 

అటు కుటుంబ. సభ్యులతో ను, ఇటు ఉపాధ్యాయులతో ను సన్నిహిత 
ల a ఇ 

సంబంధాన్నెోవర్పర మకోవాలి. 
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విద్యార్దులకు వృతి విద్యల గురించి సలహాలు కూడా సంవేవు 

కార్యక రృ ఇస్తాడు, విద్యార్థుల అభిరుచులనుబట్టి, శ క్రి సామర్థ్యాలను 

బట్టి అతడు ఏ వృ తికి, వ్ విద్యకు తగునో సూచించి ఆ విద్యకు, ఆ 

వృత్తికి ఉన్న ఉద్యోగావకాశాలను వివరిస్తాడు. "వారి తేలిదండ్రులకు 

రూజా వృ సమాచారాన్ని అందించి విద్యార్థి భవిష్యత్ ను. గురించి 

వారు ఒక నిర్ణయం తీసుకోడానికి సహాయపడతాడు. పాఠశాలలో 

సాంస్కృతిక కార్య్మకమాలు; వినోద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటుచేసి 

విద్యాక్థులు పాల్లొనేటట్లు చేయాలి. ఈ కార్యకమాలవల్ల విద్యార్థులకు 

సంఘంలో కలిసిమెలిసి ఉండటం, (ప్రజాస్వామిక జీవనం అలవడటం 

జరుగుతుంది. ఈ సాంఘికానుభవం విద్యార్థులు వాఠ శాలలోను, 

తరగతిలోను, సర్దుబాటు చేసుకోడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ 

విధమైన అనుభవంద్యారా విద్యార్థుల సాంఘిక, మానసిక సమస్యలను 

కూడా పరిష్కరించవచ్చు. విద్యాసంస్థలలో సంఘ సేవా కార్యకమా 

లను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్య్మక్రమాలవల్ల వ డ్యార్టులలో 

వాస్తవిక జీవితాన్ని గురించిన సమస్యలు తెలుస్తాయి. వీటిని సంతన 

కార్యక ర్వ నిర్వహిస్తాడు. మనదేశంలో అంతెకంతకూ తీవరూపం 

దాలు స్తున్న విద్యాష్థలలోని అశాంతిని దృల్యలో పెట్టుకొని విద్యా 
థ్ 

సంస్థలలో సంశేము శాఖలను ఏర్పరచిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. 

6. మానసిక జడత్వం గల బాలలకు సాఠశాలలం 

కొంతమంది బాలలు మానసిక జడత్వం కలిగి ఉన్నప్పటికి 

పాఠశాలలో చదువుకోగబిగిన శక్తిసామర్థ్యాలు వారికి ఉంటాయి. 

కానీ వారు మామూలు బాలలవలె త్వరగా [గ్రహించ లేకపోవడం 

జరుగుతుంది. అటువంటివారికి ప్రశ్యేక పాఠశాలలు నెలకొల్పి వారికి 

విద్యాబోధన చేయవలసి ఉంది. ఈ పాఠశాలలలో సుశిషేతులై న 

సిబ్బందిని నియమించాలి. అంతేకాక సుశిక్నీతుడు, అనుభవనీయుడు, 

అయిన సంకేమ కార్యక _రృనుకూడా నియమించాలి. 
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7. గుడ్డి చెవుడు, మూగ బాలలకు నర్పరీలు, పాఠ 
శాలలు వ. | 

గుడ్డి చెవుడు, మూగ, వికలాంగులు గృహ పిసరాలలో 
ఇరిగినట్ల యితే వారి శారీరక, మానసిక క కులు... అభివృద్ధి చెందడానికి 

అవకాశం ఉండదు. చారు పూర్తిగా. .వేరొకరివై అధార పడ టంగానీ 

లేదా వేరొకరినై ఆధారపడి బతకడానికి అల వాటుపడడం గాసీ జరుగు. 

తుంది. వ్రతరలతేత చులకనగాకూడా మూడబడశారు. "అటువంటి. 

పరిస్థితులలో ఆ బాలలు శారీరక వికలత్వ'మే గాక,. మానసిక ఆందోళన, 

సాంఘిక అసమ యోజత్వం పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది. --వారిని 

ఆ వాతావరణం నుంచి తేప్పించడానికి (పత్యేక పాఠశాలలను ఏర్చురచి, 

విద్య, వృత్తి నిత్షణలు ఇవ్వడం జరుగుతున్న ది. 

8; (శవణేందియం కెం దాలు oo - 

చెవిటివారికి శవ గేర్యదియ పరికరాలను" తయారుచేసి అందరికీ 

అందు బాటులో ఉంజేలాగ ఉత్పత్తి తిచేసి తక్కవ ధరతో సరఫరావేసే 

శేందాలు స్థాపించాలి, _మన్నిగల పరిక లరాలను.' ఉత్ప త్రీ చేయడం 

కూడా ఏటి (ప్రధాన లత్యం. . ' 

9. నికు ఆరోగ్య కేందాలు 

ఆరోగ్య రంగంల్లో. ప్రసూతి 'జేవలు, పాఠశాల' అరోగ్య సేవ, 

మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయాలు, పోషకాహార. కార్యక్రమాలు, 

బాలల చికిత్సా మార్గదర్శక శేం_ద్రాలు మొద లె నవి, 

న్గిన్గం సంక వుం - సామాజిక శాసనాలు 

నేటి బాలలే శేపటి పౌరులు. బాలలను తీర్చి దిద్దే విధానంమాద నే 

సమాజ యోగ వేవూలు ఆధారపడి ఉంటాయి. ఈ దృష్టితో వే 

సవాజంలో బాలలపట్ల (పత్యేక (శీద్ధాసక్తు కులు కనబరచి వారిని దుష్ట 

న సుల బారినుంచి, దురభ్యాసాల నుంచే కాపాడటానికి తేగిన చర్యలను, 

సనాలను రూపొందించడం జరిగింది. > 
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బలల సంతెమాని'కె. అ నేక సంవేమ కార్యక్రమాలు, సంజ్ఞ 

గత సేవలు మొదల నవి నెలకొల్పటమేకాక అనేక శాసనాలనుకూణజా 

(ప్రవేశ పెట్టడం జరిగింది., అవి — 

1. బాలల ఉద్యోగం = శాసనాలు 

. ఉద్యోగం చే స్తున్న "బాలలను సాంఘిక, అర్థిక అశ క్షత గల 
వారుగా చెప్పబడింది. కానీ ఉద్యోగంచే సున్న బాలలందరూ సాంఘీక 

అశ కృతగల వారిలో చేరరు. యాజనూన్యంవల్ల 7 గానీ, తలిదం[డులవల్ల 

గాని, సంరతకులవల్ల గాని చాలల (శమ దోపిడీ జరిగితే ఆ బాలలను 

సాంఘిక అశ కులుగా చపుతారు. చాలలచే తమ శారీరక శ కికి మించి 
అధిక శ్రమను చేయించడం, (ప్రమాదకరమైన, ఆర ో గ్యానికి హోసికర మైన 

పరిసరాలలో పని చేయించడం, వాలాతక్కువ వేతనాలను నిర్గ యించడం 

మొదలయినవన్నీ దోపిడీ కింద పరిగణించబడ తాయి, అం కేకాకుండా 

బాలల పనివేళల కారణంగా * వారు తేమ ఆరోగ్యమైన పెరుగుదలకు, 

మూర్తిమత్వ అభివృద్దికి, విద్య, వినోద సౌకర్యాలను కోల్పోవడం 
జరుగుతున్నది. 

19 వ శతాబ్దం (పారంభం వరకూ. భూస్వాములు, వారి! (శొబు 
కులు, వ్యావారులు మొదలై నవారు తమ స స్వలాభం "పోస కార్మిక 

వర్షాలను అణచి ఉంచడమేకాక వారి శమశి కిని దోచుకుచేవారు. ఈ 
పద్ధతి ఇంగ్ల ౦డ్ లో కూడా అములుభో ఉండేది, భూ కామందులకు చద 

వరు తవు పిల్ల లను అమ్మివేసే. పద్ధతి అమలులో ఉండేది. 19 వ 
శతాబ్దంలో నూలు మిల్లులు అభివృద్ది చెందాయి. ఈ మిబ్లుల అభివృద్ధి 

వల్ల బాలల (శ్రమను దోచుకోడానికి మిల్లు యజమానులకు అవకాశాలు 
ఎక్క_వ అయినాయి, వస్తా)ల పారిశామిక వే త్త తేలు బాలల [శ్రమను 

వాలాచౌెళగా పొందడం జరిగింది, నూలు మిల్లులలోను, తదితర కరా 
గారాలలోను, 3 బాల శామికుల పరిస్థితి చాలా దుర్భరంగా ఉంచేది. 

చాలల [శమను ఈ ఏవిధంగా దోచుకుంటున్న యజమానుల అదువులో 
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చర్యను అవలంబించిన వారు నేర స్తులనీ, ఆ నేరానికి తగిన శితను 

అనుభవించాలనీ శాసించడం జరిగింది, 

శాసీ సతీసహగమనాన్ని నిషేధించడంవల్ల భారత బేశంలో బాల. 

వితంతువుల సంఖ్య రెగిపోవథఢం జరిగినది. వీరు జీవితంలో ఎటువంటి 

సుఖాన్ని, ఆనందాన్ని అనుభవించలేని అమాయకులు, బాల్య వయసు 

నుంచీ కూడా జీవితాన్ని గడపాలంకే చాలా _దుర్భురమైన పరిస్థితి. 

భార్య చనిపో శ్రే పురుషుడు తిరిగి వివాహం చేసుకోగలడు. ఈ విధరగా 

అతడు తన జీవితకాలంలో ఎన్ని వివాహాలు చేసుకోవడానికయినా 

అర్హుజే అని సమాజం చేక్కొ-నడం జరిగింది. కానీ భర్త చనిపోతే 

అతని భార్య ఎంత చిన్నవయస్కు-రాలై నప్పటికీ తిరగి వివాహం ' చేసు 

కోవడానికి అనగ సరాలు, త్రీ నునర్వివాహోన్ని సమాజం అంగీకరించదు. 

హర్షించదు సరిక దా రెండో వివాహాన్ని చేసుకున్న శ్రీని వెలివేయడం 

కూడా జరుగుతున్న ది. సమాజంలో తః పురుషులకు వేర్వేరు నితి 

నియవాూాలను నిస్రైశించడం కొంతమంది మహానుభావులు అంగీకరించ లేక 

పోయినారు. వారు వితంతు వునర్వివాహోనికి కృషిచేశారు. 

చాలిక లకు జరుగుతున్న ఈ అన్యాయం అసంబద్ధమయిందని 

కొందరు సంఘ సంస్క- రృలు భావించి బాల్య వితంతువుల సు ఫ్రనర్వివాహో 

నికి సమాజం అంగీకరించాలనీ, అనుముతించాలనీ ఉద్యమం చేపట్టారు. 

 వీ5౨లో ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్ ముఖ్యుడు. ఇతడు బాల్య వితంతు 

వ్రుల వునర్వివాహ విషయమై ఒక శాసనాన్ని అమోదించవలసిం దిగా 

భారత చేశ పాలకులకు 1855 వ సంవత్సరంలో విజ్ఞ పీ పని సమర్పించడం 

జరిగింది. (ప్రభుత్వం ఈ విజ పీ వీ _పకారం, 1856వ సంపేత్సరంలో హీందూ 

ప్రంరు పునర్వినాహ చట్టాన్ని అకట జరిగింది. 

బాలికలకు వివాహం జేయడం 
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శాలల పరిరయణకు,. ₹ చాలశ్రామికుల నృ. పరిస్థితులను మెరుగుపరచ 

డానికి అనేక [ప్రయత్నాలు జరిగాయి. 

ఈ విధంగా కేంద రాజ ఫ్ర (ప్రభుత్వాలు అనేక శాసనాలను 

ప్రవేశ వెట్టి బాల శామికులను నియమించడాన్ని చాలావరకు నిషేధించి 

వారి విద్యాభివృద్ధికి తోడ్పడటం జరిగింది. అంతేకాక ఉద్యోగం చే స్తున్న 
బాలలకు ఆర్డీ క్క సాంఘీక భ[దతలను కలుగచేసి వారి ఆరోగ్య పరిరత్న 

ణను సర్పరచేటం కూడా జరిగింది. 

బాల్య వివాహాలు = శాసనాలు = 
మనదేశంలో చాలాకాలంగా బాల్యవివాహాలు అమలులో 

ఉండడం జరిగింది, బాల్య వివాహోలకు పూర్వం. కన్యాశుల్కం కూడా 
అమలులో ఉండే వేదా బాల్యవివాహాలు, కన్యాశుల్కం ఇవన్నీ కూడా 
లేపాయంలో. గల బాలికలకు అరిష్టదాయక మైనవి, ఎందువల్ల లృనంక్షే 
ఈ పద్ధతులవల్ల హోయిగా ఆడుతూ, పాడుతూ తిరగవలసిన వయస సులో. 
చాలికేలు జీవితంలో అంతాళోల్పోయి జీవించవలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది, - 
మన దేశంలో సతీసహగమనం కూడా అమలులో ఉండేది. భర్త. 
చితినై భార్యనుకూడా. సజీవదహనం వేయడమే సతీసహగమనం. ఈ 
విధంగా సమాజంలో చాలిక లను, త్రీలను అన్యాయంగా. హత్య చేసే. 
అత్యాచారం చాలా ద్రబల. రూపంలో ఉండేది, ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా - 
సమాజంలో స్రీ (ప్రతిపత్తి తిని, తగి గించడానికీ, శ్రీ © అధికారం ఎంతమాత్రం 

ంతే షష డా ఉండడానికీ _స్వలాభపరులైన నురుముe 
తి సమాజంలో 'ఎటువం 
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1. బాలల ఉపా yn చం (Employment of Children Act) 

9. ప్తాంటిపన్ లేబర్ - చం (Plantation Labour Act) 

క్ర, కర్మాగార నుం (Factories Act) 

ఉ గనుల చం (Mines Act) ముద నవి. 

ఈ చట్లాలస న్ని కూజా. 12 సంవత్స్పిరాలనుంచి ర సంవత్సరాల 

మధ్య వయసు గట బ'"లలు ఉద్యోగ పరిస్థితులను (క్రమబద్దం చేసి అభి 

వృద్ధి చేయటానికి. (వవేశ నెట్టారు. ఈ శాసనాలలో బాలల ఉద్యోగ 

వయసును ని నిర యించడి" మీకా, పనిగంటలను పరిమితం చేయడంకరాడా 

జరిగింది. అం చేశాన విశాంతి వేళలను, వేతనాలతో ఊసెలనుదినాలను 

కాడా పర్పాటు వేయడం జరిగింది. 19లీఏి వ సంవత్సరంలో చాలల 

చట్టం (2 పట్యేషంగా (పవేశ పెట్టారు. ఈ చట్టం (ప పకారం బాలల శ్రమను 

కుదువ" వడం (Pl edging of Child labour) నిరోధించ బడింది. 

1982 వ "సంవత్సరంలో ది టి ఎమిగౌంట్ లేబర్ ౪§ (100 (62. 

Emigrant Labour Act) |: | పవేశ ఇ పెట్టడం జరిగింది. దుశాణాలలోను, 

వ ర క్ల న్యవ లభోను, నియమించిన సలలను సంరహీంచడానికి అనేక 

ర్న సన్యా స్త చట్టాలు | పో పెట్టారు. 1850 వ సంవత్సరంలో (పవేశ 

పటన ది అప్రంటిసెన్ ఆ | రం Apprentices Act) ప్రకారం 

10-18 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల 'బాలలందరూ 7' సంవత్సరాల 

కాలం: వృ తి శిక్షణను. పొర'జీలాగ చూడడం, తలిదండ్రుల "ఇచా 

(భారం రం 14 4 సవరం ఇ ల లలో స శీ 
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ఓడానికి ఎటువంటి శాసనాలు -ఉంజేవి ఏకావు. బాలకార్మికుల పని 

గంటల 'పకిమితిని నిర్ణయించడానికి ఎబువంటి శాసనాలు లేవు. 
"స 

1809 వ సంవత్సరంలో హెల్త్ అండ్ మోరల్స్ అక్ 
(Health and Morals Act) అనే చట్టాన్ని ప్రప్రథమంగా బాల 

(శ్రామికుల రక్షణకోసం (పవేశ పెట్ట పెట్టడం జరిగింది, ఈ చట్టం (ప్రకారం ౩ బాల 

పారి! శామికుల పని కాలం రోజుకు 12 గంటలు మించరాదని నిర్ణ యిం-చ 

బడింది. రాత్రులలో చాలలను మిల్లులలో నియమించడాన్ని కూడా 

నిపే.ధించడం జరిగింది. అయినప్పటికీ పారిశ్రామికవేత్త త్తలు, యాజ 

మాన్యం, ఈ చట్టంళోగల కొన్ని లోపాలను తమ కనుకూలంగా విని 

యోగించుకుంటూ- బాలలను వారి తలిదం|డుల నుంచి తప్పించి తిన్నగా 

పనిలో నియమించుకుని పారి (శ్రమను దోపిడీ చేయడం కొనసాగించే 

వారు. ఈ పరిస్థితిని అరికట్టడానికి. 1888 వ సంవత్సరంలో కర్మాగార 

చట్టాన్ని ప్రవేశ పెట్టడం. జరిగింది. ఈ చట్టం (ప్రకారం 9 సంవత్సరాల 

లోపు వయసుగల 'చాలలను కర్మాగారాలలో ; నియమించడం నిషే.ధిం 

చారు: చ ల్మశామికుల పనిగంటలను కూడా పరిమితంచేసి స్పష్టంగా 

నిర్ల యించడం జరిగింది. ఎడ్విన్. చాడ్విన్ ._ సలహా ననుసరించి ఈ 

వట్టంలో కర్మాగారాల ఇన్ స్పెక్టర్. నియామ కాన్ని కూడా శాసనబద్ధం 

చేశారు. శ్రీలశేత, బాలల చేత. కర్మాగారాలలో 10 గంటలకు మించి 

పని శేయించకాదని నిర్దేశించడం జరిగింది. 

! స్వాతం[క్యం వచ్చిన తరవాత భారతి శాజ్యాంగంలో కరూడా. 

నాలలను సం శృీంచడానికి అనేక నియమాలను. పః కటించడం జరిగింది. | 

? భారత రాజ్యారీగంలోని | | ప్రకరణలు కా 3 శేత తరాల గాయ క 
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రాల వయసు కూడా లేకుండా. వివాహాలు చేయడం జరిోది. 

ఇలా అనుచితమైన పద్ధతి, కాసి వ్యకి స్వాతంత్ర ధో 

పపంచ ౦లో న్యా వ్రీ చెందడం మొదలయిన నాటినుంచి వివాహ 

యంలో కూడా వ్య క్రి తనంతట తానే తన జీవిత సవాభాగినిని 

రాన అవకాశ 6 . ఉండాలనే భావం (కెమంగా విస్తరించడం జరెగింది 

మితంగా వివాహా వయసు చఇరగడంకూడా జరిగింది. వివాహ వ, 

పెంచాలనే ఉద్యమం గత శతాచ్ప ఆరంభం నుంచి [పారంభమయి 

1947 వ సంవత్సరంలో హరవిలాన్ జార్రద బాల్యవివాహాల సివా 

విల్లును (పవెళ వె పెట్టాడు. ఈ విల్హుకు [పజల అండదండలున్నా 

[గ్రహాంచి పభుత్వం 1929 వ సంవత్సరంలో బాల్యవివాహ నికి 

చట్టాన్ని (The Child Marraige Restraint 400 [పవేశవ 

జరిగింది. దీనినే శారదా చట్టమని అంటారు. ఇది 1930 ఏపి 

టవ తేదీ నాటికి జేశన్యా ప పంగా అమలులోకి వచ్చింది. ఈ - 

పకారం (యీ 15 సంవత్సరాలు,పురుమునికి 18 సంవత్సరాలు మిం 

వివాహం తల వెటరాదు, ఎవరైన ఈ వయసు పిమితిలోవున ఏవాః 

జరివించినట్లయి కే వారు శిర లు. 1955వ సంవత్సరంలో హా. 

వివాహచట్టం [పవేశ చెట్టబడింది. ఈ చట్టం [పకారం వివాహ 4 

పరిమితి త్ర్రులకు 15 సంవత్సరాలు, వ్రరుములకు 16 సంవత్సరాలని 

యించబడింది. కొంత కాలం తరవాత ఈ చట్టంలో కొన్ని సవర 

చేశారు. సవరణల అనంతరం ఈ చట్టం (ప్రకారం యైలకు 18 సం 

రాలు, స్రకుములకు 21 సంవత్సరాలు వివాహ వయః పరిమిటెగా 

యించడం జరిగింది. 

1872 లో ప్రత్యేక వివాహ చట్టం ప్రవేశ పెట్టారు. ఈ = 

(పకారం కొన్ని (ప్ర త్వక్ సందర్భాలలో ప్రత్యేక పద్దతుల. ద్యారా 

కొనే వివాహాలకు గుర్తంవును కలుగజేయడ మెంది. ఈ చట్టం సు, 
పొంది 1954 లో తికిగి నూతన (వల్యిః వవాహచట్టంగా రూపొం 

ఈ చట్టం (ప్రకారం వివాహోధికారి “'సవుత్తంలో సాతుల ఆధార 

వివాహం జరుగుతుంది. దీనిచే రిజిస్టర్ వివాహ మంటారు. 195 
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సంవత్సరంలో (పవెశ పెటిన వార సత్యం చటంవల చాలురేశేకాక చాలిక 
ఠు నక గ 

లకు కూడా ఆ స్తిహక్కు- లభించింది. 

నీ న్ 
౮ అ? mb 

ఈ విధంగా వివాహా విషయంలో కొన్ని నిబంధనలు (పవేశ ము 

చాలికలను వివిధ వివాహ సమస్యలనుండి సంరన్నీంచడం, ఉద్యోగావ 

కాగా లను కలుగ చేయడం, అర్థిక సంరతణను కలుగచేయడం మొద 

లయిన అనేక సౌకర్యాలను కటుగ చేయడ మెంది. 

భణాకంలం = శౌసనాలు 

భార్యాభర్త రల మధ్య విభేదాలు కలిగి కుటుంబ విచ్చిన్నత 

జరగడంవల్ల ఆ కుటుంబంలో ఉన్న చష్టవాళ్ళకం కు. పిల్లలు ఎక్కు-వ 

బాధలను అనుభవి స్తున్నారు. అందువల్ల అనేక శాసనాలను (పవేశ పెట్టి 

విభదాలవల్ల విచ్చిన్నమయ్య (పమా చాలుగల కుటుంబాలను పరిరశ్నీంచి. 

దాని ద్వారా పిల్లలను సంరహీంచడం జరుగుతున్నది. . 

పాంచూ సమాజంలో వివాహబంధం విడదీయశాని శాశ్వత మైన 

పవిత్ర బంధంగా పరిగణించబడింది. కానీ మారుతున్న విలువలనుబట్టు 

ఈ అభి పాయాలలో మార్ఫ్సులు రావటం జరిగింది, ఆధునిక నాగరిక 

సమాజంలో వచే హిందూ సమాజంలోకూడా వివాహం ఒక సామాజిక 

ఒప్పందంగా నూరిపోయింది. దీనివల్ల మనదేశం లో కూడా విడాకులు 

చట్టబద్ధం చేయడం జరిగింది. భారత జేశంలో విడాకులను అనువాతించే 

చట్టాలు కొన్నికొన్ని రాష్ట్రాలలో అమలులోకి వచ్చాయి. "కాస్ 

ఏ ఒక్యా చట్టంకూడా సమ్మగంగా ఏర్పరచ లేదు. 1955 వ సంవత్స “రంలో 

సమ్మగమైన చట్టాన్ని (పవేశ పెట్టారు. దీనినే హిందూ వివాహచట్టం 

అంటారు. ఇది వివాహా చట్టమైనప్ప టెకీ దీనిలో విడాకుల విషయంలో 

సమగ మున నిబంధనలను రూపొందించారు. ఈ చట్టం "దేశవ్వ్యా సంగా 

వరి స్తుంది, భార్యాభ ర రలలో ఏ ఒక్క-రయినా ఈ కింద తెల్పిన 

కారణాలలో ఏ ఒక్కొ- కారణంవల్ల నె నా విడాకులు నిజా కులు మంజూరు 

చేయమని కోరితే న్యాయస్థానం విడాకులను అన మతి స్తుంది. 
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1. భార్యాభర్త లిరువురిలో వ ఒక్క-రయినా లై ౦గిక అవినీతికి అః 

పడినట్ల యిలే. 

2, భార్యాభర్త లిరువురిలో ఏ ఒక్కరైనా వేరొక మతాన్ని స 

హిందూమతాన్ని విడచి పెట్టడం 

లి. విడాకులకు ఏజ్ఞప్వీ పెట్టుకొన్న నాటికి మూడు సంవత్పర 

ఎప్పటికీ నయంగాని ఉన్నాదంతో ఉండడం. 

4. కును, తయ, సుఖవ్యాధులను భార్యాభర్శ లిద్దరిలో ఏ 

రయినా కలిగి ఉండడం, 

ర్ సన్యాసం స్వీకరించడం, 

6. ఏడు సంవత్సరాలుగా కనిపించకుండా చివరికి జీవించిజన్నాడొ 

కూజూ తెలియకపోవడం. 

7. విడిపోయిన భార్యాభర్తలకు కొన్ని కారణాల మూలంగా 

సంబంధాన్ని వునరుద్దరించుకోడానికి న్యాయస్థానం కోని 

- కోరికను శెంజేళ్ళయినా ఖాతరు చేయడం మొదలై నవి. 

ఈ చట్టం అమలులోకి రాకముందు వివాహ మెనవారి విషం 

వె చెప్పిన "కారణాలేకాక ఇంకా మరి రెండు కారణాలవల్ల 

భార్య విడాకులను కోరవచ్చు. 

విడాకులు కోరాలంకే వినాహమయిన తరువాత 4 

సంవత్సరాలు గడపాలి. కానీ కొన్ని (ప్రత్యేక సందర్భాలలో [వ 

వాదిని ఘోరంగా హింసించి చాధణెడ్డుంకే న్యాయస్థానం వి 

పికీలనకు మూడు సంవత్చ్పరాలు నిండకముం చే అనుమతించ 

విడాకులకు అనువుతి ఇచ్చిన ఒక సంవత్సరం తరువాత తిరిగి వి; 

చేసుకోవడానికి అభ్యంతరం ఉండదు... . విడాకులిచ్చినా, ఏబాహా 

చేసినా అప్పటికి గర్భం ధరించి ఉండడంగానీ, ఇంతకుముందు 

కలిగితేగాసీ అది వారిరువురి సంతానంగానే పరిగణించి తలిద 

ఆ స్తిపె హక్కును పొంది ఉంటారు. విడాకులు పొందిన నీ 

భారాన్ని ఆమెకు వ్య కృగతంగా గల ఆఅస్పిని జీవనోపాధినిబట్టి, 
అర్జిక వ కినిబట్రై న్యాయస్ధానం భరణం రూపంలో నిర్ణ యి స్తుం 
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భరణం పొందిన స్ర్ర |; వేరొక వురువునితో సంబంధం పెట్టుకున్నా లేదా 

ఆమె తిరిగి వివాదం చేసుకున్నా రద్దవుతుంది, 

విడిపోయిన భఛార్యాభ రృల మైనరు సంతానం విషయంలో వారి 

ఛదతను గురించి న్థయాజ్థానం "వెంటనే తాత్కాలిక ఉత్తర్వును జారీ 

చేస్తుంది. వారికున్న ఆస్తిపాస్తులను పకిశీలించినమిోదట చివరి 

ఉ త్రేర్యు తరువాత జారీ చేయబడుతుంది. చట్ట ౦ (పకారం న్యాయస్థానం 

కొన్ని జాగ రతి తలు ' తీసుకోవలసి ఉంటుంది, ముందుగా సాధ్యమయి తే 

భార్యాభ ర లిద్దు! రాజీ కుదర్పడం మంచిది. విడాకులు కోశేవారు 

చట్ట ప్రయోజనాలను దుర్భ్ఫుద్ధిత్ విని యోగించుకోకూడదు. విడాకుల 

చట్టంవల్లి ప్రల లకు, బాలచాలికలకు. న న్యాయస్థానం ద్వారా సంరతశణ 

లభి స్తుంది. 

బాలనెరం = శాసనాలు 

బాలల సమాజ వ్యతిశేక చర్యలను, తెరస్కా_ర స్వభావంతో 

కూడిన (ప్రవర్తనను అదువులో పెట్టడానికి భారత దేశంలో చట్టబద్ధమైన 

[పయత్నాలు సుమారు 1850 వ సంవత్సరం అరంభమైనట్లు చెప్పవచ్చు. 

1890 అ పంటిసెస్ చట్టం బాలల కోసం (ప్రవేశ పెట్టబడిన చట్టం, L897 

లో భారతీయ సంస్కరణ పాఠశాలల చట్టం అమలులోకి వచ్చింది. దీని 

(పకారం 15 లేదా 16 సంవత్సరాలలోవు చాలనేర స్తులను సంస్కరణ 

పాఠశాలలకు పంపాలని నిర్ద యించడం జరిగింది. ఆంధృ్మపబేశ్ , మ్మడాస్, 

మెసూర్ , శేరళ, మధ్య పుజేశ్, బొంబాయి, పంజాబ్ , బెంగాల్, 

G&G తర పచేశ్ మొదలై న రాష్ట్రాలలో ? బాలల చట్టాలు (ప్రవేశ పెట్టారు. 

ఈ చట్టాల _పకారం 'బాలచేర స్తుల విచారణ, శిమూనిర్దయం సాధారణ 

రీతిలో కాకుండా (ప్రత్యేకంగా వర్పాటు చేయాలనీ, ఇతర బచాలలుకూడా 

సాంఘిక దురభ్యాసాలకు లోనుకాకుండా హాద్దుమో శే పరిస్థితికి వచ్చే ' 

ముంచే వారివై భ|దతాచర్యలు తీసుకోవాలనీ, ఈ చట్టాలముఖ్యో దేశం, 

1911 నుండి 1929 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో బాలురు వాగళాగ 

డాన్ని నిరోధించే చట్టాలు (పవేశ పెట్టారు. 1926 నుంచి 1945 సంవత్స 
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రాల మధ్య కాలంలో బోర్జ్సృల్ వారశొల చట్టాలు అమలులోనికి 

వచ్చాయి. 1958 వ సంవత్సరంలో వాలనేర స్తుల పరిఏక్షుణా చట్టం 

(పవేశ పెట్టబడింది. ఈ శాసనాల ముఖ్యో దేశం 14 సంవత్సరాలు 

మించని నాలచేర సులను ఎటువంటి పరిస్థితులలోను జై జై లుకు పంపగాదు., 

వారు ఎక్కువగా హద్దుమూరి (సవ ర్త వి ంచినపుడు తదితర మార్దాలద్యారా 

స స్మత్పవర్హ ర నులను చేయడం సాధ్యం కానపుడు, వారు సంస్క- రణ పాఠ శాల 

(వవేశానికి అర్హత వేని వారయినపుడు మా[తమే వారిని డై_లుకు పం 

పించాలి. 

సదహోారు సంవత్సరాలలోపు వయసుగల నేర స్తులందరికీ హోమో 

మాద బెయిలు ఇవ్వవచ్చు. బెయిలు ఇచ్చేటట్లయితే అరెస్టు అయిన 

వారికి (పమాదం జరుగుతుందని భావించినా లేదా న్యాయ లమ్యూలక 

వికుద్దమనుకున్నా బెయిలు నిరాకరించవచ్చు. అందుకు కారణాలు 

లిఖత పూర్వకంగా వరొ[గానాలి. 

హాదరాబాదు బాలల ఛభదతా చట్టం 15988 లో హైదరాబాదు 

నగరంలోను, ఆంధ పేక్ అవతరణకు పూర్వం హెదరాబాద్ రాష్ట్రం 

లోని కొన్ని పాంతాలలోను అవములుపరవాను. ఈ వాంతంభో గల 

వాలల దురలవాట్లను. అదువులళొౌె వెక్టీడ మే ఈ చుం ముఖ్యో దేశం, 

ఈ |పాంతేంళో చేదకికంలో ఉన్న తలితండులు తమ పిల్లలను: అమ్ము 

కోవడం జకిగోది. కొన్నవారు ఆ పిల్లలను బానిసలుగాను, సేవకులు 

గాను తయారుచేసి నాకసి హీనంగా చూసేవారు," ఈ చట్టం కల్పించిన 
అధికారాలతో పోలిసు అధికారులు న తంటివై నా సోదాచేసి అట్లాంటి 

బాలబాలికలు - ఉన్నట్లు యితే (పభుత్వ దృష్టికి తీసుకొనిరావణా డానికి 

పీలుంది. వారికి వము కి కలిగించడం లేదా యజమాని - శే సవ కులమఢ్య 

సంబంధాన్ని (క్రమబద్ధం చేయడం ఆయా పిస్థితులనుబట్టి జరుగుతుంది, 

16 నుంచి 21 సంవత్సరాల మధ్య వయసుగల బాలలు నేరాలు 

చే స్త వై లుకు పంపకుండా [పత్యేక పాఠశాలలలో చేర్చి సంస్క-రించ 

డానికి 1926 లో బోర్సల్ పాఠశాలల చట్టం మొట్ట మొదటిసారి (ప్రవేశ 

సెటుడం జఏగింది. మ దాస్, ఆంధృ్మపబేళ., . పంజాబ్, బెంగాల్, 
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మధ్య(ప్రబేశ్ , ఉత్తర పేక్ , బొంబాయి, మైసూర్ , శేరళ మొదలై న 

రాష్ట్రాలలో ఇటువంటిచట్లాలు (ప్రవేశ పెట్టారు. బోర్జ్చ్పల్ పాఠశాలలలో 

విద్యాబోధన, నైతికబోధన వృ తిశిత్ణ ఇచ్చి నేరస్తులు తిరిగి 

జీవితంలో మరెప్పుడూ నేరం చేయకుండా స్మకవుంగా |పవర్శించే 

విధంగా సంస్కరణ సాంెటట్లు చేస్తారు. 

భారత రాజ్యాంగం కూడా బాలలకు ఈ కింది రతుణలను కల్పిం 

చింది. తలిదం[డుల ఆధారం లేకపోయినా కూడా 'బొలలు ఎటువంటి 

ఆటంకాలకు లోనుకాకుండా ఆరోగ్యం, చాధ్య తాయుతం, సయం 

పోషకత్యం గల పౌరులుగా వెరగడానికి కావలసిన పోత్సహోన్ని పతీ 

బాలునికి కలుగచేయాలి. ఇచే విధంగా బాలల సంవేవుం కోసంకూడా 

కాన్ని (పక్వేక నిబంధనలను రాజ్యాంగంలో పాందుపరచడ మెంది. 

సన్నెండు సంవత్సరాలలోపు వయసుగల బాలలను టీ, పొగాకు, 

తేయాకు మొదకై న తోటలలోను, 14 సంవత్సరాలలోపు వయసుగల 

వారినికి కర్నాగారాలలోను, 15 సంవత్సరాల వయసుకు మించనివారిని 

గనులలోను, తదితర (పమాదకర'మైన వృతి పరిస్ధితులు గల [పాంతాల 

లోను. చేర్పుకోకూడదని సూచించడం జరిగింది. 14 సంవత్సరాల 

వయసు వచ్చేవరకు నిర్బంధ విద్యాబోధన జరగాలనికూడా రాజ్యాంగం 

సూచించింది. 

ఈ విధంగా సమాజంలో వాలల అవాంఛనీయ పరిస్థితులను 

నిరోధించడానికి, వాంఛస్యమెన పరిస్థితులు చెంపెందించడానికి శాస 

నాలను రూపొందించి, వాటిని సక్రమ పద్ధతిలో అమలుజర పడానికి 

(పయకత్నాలు జరుగుతున్నాయి. 

బాలల చికిత్సా మార్గదర్శక కంధ్రాలు, వ్యవస్థాపన . వాటి 

పాత 
బాలల శారీరక ఆర్ గ సంరతుణకు ఆసుషత్రులు, చికిత్సా 

"కేయదాలు, నెద్య సేవలు ఏ విధంగా ముఖ్య మైనవో అబే విధంగా 

13) 
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వారి మూానసీక వ్యానులను, వారి (వవర్తనకు సంబంధించిన సమస్య లకు 

కూజా చికిత్స, పత్యేక సేవలు అవసరం,: ఈ విధమెన సేవలను బాలల 

చికిత్సా మార్హదర్శక కేంద్రాలు కలుగ జేసాయి. బాలజాలిక అలో 

అంతర్హతంగావున్న కొన్ని కొరికలు తీరక వారిలో అవి అసంతృ సీని, 

అశాంతిని కలుగజేస్తాయి. నాకు తమ: పషిసరాలతొ సమన్యణమూన్ని 

సాధించుకో లేక సుఘర్ష ణకు లోనవడం జరుగుతుంది. వేదా వారి శౌరీ 

రక, మానసిక అభివ ఖద లోవించవచ్చు.. అనారోగ్య లతుణాలు, సంఘ 

వ్యతి లేక సవ ర్శన కూడా అలవడవచ్చు. అంతేకాక వారు సాంఘిక 

రంగంలోను, విద్యారంగంలోను కూడా వెనుకబడతారు. ఈ విధమైన 

సమస్యలున్న వాల బాలికలకు తగురీతిగా సహాయం చేయడం కోసమే 

బాలల చికిత్సా మార్లదర్శక శేం|డ్రాలు నెలకొల్పారు. సమాజంలో 

లభ్యమయ్యా వనరులను సమీకరించి కృపి. చేయటం వీటి (పథాన 

లత్యుం, బాలలను అధ ంచేసుకుని వారు సంతృ పీ కరంగా సమన్వయాన్ని 

సాధించుకోడానికీ ఈ కేందం తోడ్పడుతుంది. బాలల చికిత్సా. నరార్హ 

దర్శక శేందాలు,. నై ద్య-సాం ఫిక సేవలో చెర్చడ మైంది. ముట్ట 

మొదట బాలల చికిత్సా మార్లదర్శక కేం చాలు 406 సంవత్సేరాల 

కిందట దొరాల్లీ టాటా గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ వర్,- 

(Dorabji Tata Graduate School of Social Work) 
చే స్థాపించబడింది. 190౪ వ సంవత్సరంలో మార్త దర్శక శేం[చాలు 

అమెరికాలో |పారంభించడం జూిగింది. భారత చేశంలో ఇటువంటి 

శకేందాలు చాలా తేక్కు-వ సంఖ్యలో ఉన్నాయి. 

బాలల మార్గదర్శక కెందాలు - సరాతాలు 
బాలల. చికిత్సా మార ర దర్శక కేర్యదాలు ఈ కింద ఇర్కొ- న్న 

'తాలమాద ఆధారపడి పనిచేనాయి. 

pA 

1 
వయ్యాతో అయి ఖే రా లతుడు ఈ కేం! దానికి చేరుకుంటాజో ఆ 

సమస్యను లి ెలగించాలి, 

2. ఆ బాలుని పూరి పరిసితులను అవగాహన చేసుకుని చికిత థ్ ణ 
చేయాలి. 
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శ్రి, పకెస్టితులతో సప్రచాటు చేసుకుని ఇతరులతో సక్తుణాటు చేసుకొనే 

లాగ్ చేయడా నిక అతని పూర్తి మూ ర్రిమత్యాన్ని పరిశీలించి 

చికిత్స చేయాలి. 

li, తల్పిదండులతోో ఆత్మీయత లేకపోవడంవల్ల సమస్యలకు లోనైన 

బాలల చెడు (పవర్శనను తొలగించడానికి వారికి తవు తలిదం[డు 

లతో ఆత్మీయతను ఏర్పరచాలి, 

ఛ్, తలిదం[డుల స్వభావంవల్ల శాలలు చెడుప్రవర ర నను పొందినా తే 

వారి తలిదం్యడుల స్వభి "వాన్ని మార్చడం లేదా సవరం 

చేయాలి. . 

6. అవసరమైతే మానసిక రుగ్భుతలతో బాధపడుతున్న తలిదర్శడు 
లకూ కూడా చికిత్సచేయాలి, 

వమూనసిక రుగ్భాతలను నిరోధించడానికి బాలల చికిత్సా మార్త 

దర్శక "కేయడాలు చాలా ముఖ్య మైన పాతను వహాస్తు న్నాయి. 

బాలల చికిత్సా మూర ర దర్శక "కేం డాలు, మనో విజ్ఞానళా స్తం, మనో 

ఎనెక్జనిక, సాంఘిక “సంవేమ కపి రంగాలలో; పోస్ట గాడ్యుయేపన్ 

చేస్తున్న విద్యాస్థలకు, నర్పులక్కు హాల్ విజిటర్లక వీక్షణ ఇచ్చే 

శేందాలుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అంతేకాక బాలల మానసిక 

ఆరోగ్య సూ తాలను ఉపాధ్యాయులకు, తలిదం[డులకు, వై ద్యులకుః 

సంషేవు కార్యక రలకు, _ పరిపీశుణాధికారులకు ' తెలియజేయడానికి 

(పసారశేందాలుగా కూడా పనిచేస్తున్నాయి. 

బాలల చికిత్సా మార్పదర్శక కేం దాలలో వ్యవస్థి తమైన 

శాస్త్రాయ పద్దతిలో చాలల మానసిక రుగ్భుతలను చికిత్స చేయడం 

జరుగుతుంది. వీటిలో సుశిక్షీతులైన సంత్నోమ కార్యక రృలను, 
మానసిక రోగ చికిత్సా శాస్త్రే తలను, ముఖ్యంగా నియమించాలి, 

పెంకి వృ లేకి సంబంధించిన నీక్షణ మ్మాతమే కాకుండా ఆ [(పాంతీయ 

సాంఘిక, అర్థిక సంస్మల్భాతిక పరిస్థితులు కరూడా  తెలిసిఉండటం చాలా 

అవసరం, జీలల చిక్షిత్చా మార్హ దర్శక శేం[దాలకు చేరిన బాలుని 
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మొట్టమొదటి సారిగా సాంఘిక సంతకము కార్యక ర్త అహ్వానిస్తాడు. 
బాలుని తలిదండులతోను, న్నేహీతులతోను, ఉపాధ్యాయులతోను 

ముఖాముఖి సంభావణలను జరివీ అతని సాంఘిక, ఆర్థిక, కుటుంబ 

పరిస్థితులను గురించి సమాచారమంతా  సేకరినాడు., కొొన్ని సమ 

యాలలో బాలుడు తన సమస్యను స్వయంగా చెప్పుకోగలిగే శ కిని 

కలిగిడండవ చ్చు. సం వాము కచర్యక ర్మ బాలుని ఇంటికి, వాఠ శాలకు, 

గృహ పవపసరాలకు వెళ్ళి విషయ సేకరణ చేసాడు. ఇదం తా సంకేమ 

కార్యక ర్వ జరు | వాథ మిక పరీక్ష, ఈ స్థాయిలోనే బాలల చికిత్సలో 

(పాముఖ్యతే పొండిన నె ద్యాధికారి బాలుని వూరీ ర్రక్ర ఆరోగ్యాన్ని 

పరీవీంచడం జపగుతుంది., మనోవిజ్ఞాన శా ప్రువేత్తహాడా కోన్ని 

పరీతములను జకువుతాడు. విటివల్ల బాలుని బుద్ధివికాసం, అతని మానసిక 

అవసరాలు మొదలై నవి తెలుసాయి. 

సం వేమ కార్యక ర్మ ముఖాముఖీ సంభావణల ద్యారా బాలుని 

పకీశ్షీంచడం జకుగుతుంది. ముఖాముఖి . సంఫాపణలు జరి పేటప్పుడు 

బాలునికి మానసికంగా ఏ ఎ అసౌకర్యమూ క క లుగకుండా న్నెహపూర్వ 

కంగా, దయార్ల హృదయంతో (పశ్నలు వేయాలి. బాలునికి ఆతి 

విశాసాన్ని కలిగించే పరిసరాలను, ప పరిస్థితులను కల్పించాలి. ఈ పరితులు 

"బాలుని మానసిక శకి, సామర్థ్యాలను అందు బాటులో ఉండాలి. 

బాలుని [పవ ర నను, వ్య క్రి త్వాన్ని అభిరుచులను తెలుసుకోవాలి. 

ఏటన్నిటిసీ ఎప్పటికప్పుడు రాసుకుని బాలుని కేన్ రికార్డ్ను తయారు 
చేయాలి. 

సంశ్నేమ కార్యక ర్న బ లుని శేన్ రికార్డ్ తయారు చేసిన తరు 
వాత మనోరోన చికిత్సా శాస్త్రవేత్త నాలునితో సంభాషణలు 

జరువుతాడు. సంవేమ కార్యక రృ వైద్యాధికారి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్ర 
వేత్త జరిపిన పరితృల ఫలితాలు (వాసివుంచిన శేస్ వృతాంతం, మనో 
రోగ చికిత్సా శాస్త్రవేత్తకు రోగవిదానంలో ఉపయోగ పడుతుంది, 

ఈ శాస్త్రవేత్త చాలునితో స్నేహపూర్వక సంబంధాలు వర్పరచుకొని 
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ఆటల సమయాలలోను, ఇతర వ్యాప కాలలోను; ఆ బాలుని పవర్హ 

నను, అభిరుచులను గమనిస్తాము. 

బాలునితో మనోరోగ చికిత్సా శాస్రవేత్త జరిపే ముఖాముఖీ 

సంభాహణలలో ఆ బాలుని గురించి, అతని తలిదం|డుల గురించి అవసర 

మైన సమాచారాన్ని సేకరిసాడు. ఆ తరువాత సాంఘిక సంవేవు కార్య 

కర, మనో-వై కనిక శాస్త్రవేత్త తవ వై ద్యాధి కారి; మనోరోగ చికిత్సా 

శా ప్రవే త్ర త్ర సనూ-వేశమై చాలుని పర్శితిని చర్చి సారు, ఆ బాలుని 

తలిదండులతో కూజా చర్చిసారు. ఈ స సమావేశం రోగ విదానానికి 

ఉపయోగపడుతుంది. ఆతరువాత చేసే చికిత్సావిధానంలో కూడా 

తరచు అనేక సమావేశాలు అవసరమౌాతాయి. వాలుని మానసిక 

అస్వస్థత ఈ సమావేశంలో నిర్ణయిస్తారు. 

బాలునికి గల సమస్యలను బట్టి, పరిస్థితులనుబట్టి, చికిర్బా 

విధానాలు ఆధారపడ ఉంటాయి, ముఖ్యంగా బాలల చికిత్సా విధా 

నాలు నాలుగు పద్దతులలో చేయవచ్చు. 

1) వ్యక్షగత చికిత్స 2) క్రీడా చికిత్స శ్ర) సామూహిక 
చికిత్స శ్ర హాతబోధలు. 

1. వ్యక్తిగత చికిత్స 

బాలల చికిత్సా వూత్త ర దర్శక కెం[దాలలో బాలలకు అనేక 

రకాలై న ఆటవస్తువులను అందుబాటులో ఉంచాలి. వీటితో అడుకునే 

సమయంలో తన అభిరుచులను ఏవిధంగా వ్య కంచేసాడో గమనించ 

వచ్చు. చాలునిచేతి వివిఢ రకాల కథలు చెప్పించడం, బాలుడు ఆ 

కథను చెప్పే తీరునుబట్టి అతని అభిప్రాయాలు పరోతుంగా వ్యక్త 

మవుతాయి. 

2. (కడా చికిత్స 

క్రీడా చికిత్సలో బాలునికి ఉదైశపూర(కంగా ఒక నిర్మిత మైన 

ఆటనిచ్చి ఆ బాలుడు తన చేష్టలను వ్య కృపరచే అవకాశాన్ని 

కల్పిస్తారు. ఈ విధానం చికిత్సకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. 
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బాలునితో అంతర్హతంగా  అణిగిమణిగిన అభి ప్రాయాలు, వాంఛలు 

బయటపడేలాగ పరిస్థితులను. కల్పిస్తారు. క్రీడా చికిత్సా విధానం 

సమన్వయాన్ని సాధించి బాలలు తమ సమస్యలను తామే పరిష్మ 

రించుకొనేటట్లు వేస్తుంది. 

3. సావంాహిక చికిత్స 

ఒకొ-క్క-సారి బాలుడు సమూహంలోనవుండగా తన అసలైన 

(పవ ర్హనను వ్య కృ పరుస్తాడు. బాలుని (పవ రృనను, అతని సమస్యను 

సమన్వయపరచి చికిత్స చేయడం జరుగుతుంది. బాలుడు తన పరిసరా 

అతో సమన్వయం పొంచటబు చేయడం చికిత్సా విధానంలో ముఖ్య 

మైన అంశం. కొన్ని పిసి స్థితులలో, పరిసరాలలో మార్చు శేవలసి 

ఉంబుంది. ఈ పెస్థితులు “క యుంబంలో గానీ, పాఠ శాలలోగానీ అయి 

ఉండవచ్చు. సంతేమ కార్యకర్శ ఈ పరిస్థితులను స్వయంగాచూకి 

మార్పులను సూచించవలసి ఉంటుంది. 

4. హితబోధలు.. 
అవసరవుయి తే బాలల సంరతుణా స్థలంలో బాలుని చేర్చవలసి 

ఉంటుంది. ఈ బాధ్యత కూడా కార్యక స వహిసాడు. చికిత్స 

పూర్తయిన తరువాత బాలుని ఏడిచి పెట్టి పయకుండా కొంత కాలంపాటు 

అతనిని గమనిస్తూ ఉండాలి. దీనివల్ల ఆ బాలునికి తిరిగి సమస్య ఏర్పడ 

కుండా చరాడవచ్చు. అంతేకాక అతడు ఇంతకు పూర్వం సర్దుషాటు 

. సుకో లేని పిస్థితులతో ఎంతవరకూ సర్దుబాటు చేసుకోగలును 

తున్నాడో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సోమరితినం, విద్యాభ్యాసంలో 

మందకోడితనం, దొంగతనం వంటి లతణాలు కనిపించినపుడు హితే 

బోధల ద్వారా చికిత్స చేయనలసి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో ఉపాధ్యా 

యుల సహకారం తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. 

బాలల చికిత్సా మార్తదర్శక శేందాలలో బాలల అ చెశాత్శక 

సమస్యలను కూడా చికిత్స చేయడం జరుగుతున్నది. బ"లల ఆచేశా 

తక సమస్యలను ఈ కింది ఏవిధంగా ఇర నవచ్చు, బొటనవేలు 



కుటుంబం, (స్రీ, శిశు సం షేమచేవలు 199 

చీకడం, నోళ్ళు కొరకడం, పక్కలు తడపడం (Bed Wetting, విప 

రీతమైన అలసటను పొందడం, నత్తి, ఆహార సమస్యలు, విపకీత మైన 

అలసటను పొందడం, సిగ్గు, అతిసున్నిత స్వభావం; అసూయ, మొండి 

తనం, హింసించే స్వభావం, క్య్థారత్యం, దొంగతనం మొదలైన అల 

వాట్లను, [పవ రృనను కూడా మార్పడం జరుగుతున్నది. ఈ అలవాట్లు 

పసితనంలో సూత్మంగా అనిపించినప్పటికి బాలుడు చెదవాడై డన తరు 

వాత ఆ అలవాళ్డి అతని జీవితాన్ని దుర్భరం చేయవచ్చు. “మొక్కయి 

వంగనిది మానై వంగునా” అనే నానుడి (పకారం ఈ అలవాట్లను 

చిన్నతనంలో నే వోనొట్టని పక్షంలో వెద్దవాడయాక నూనుకోడం 

చాలా కష్షసాధ్యనుయినపని. కనుక పిటిని చిన్నతనంలో నే తుంచి 

వేయడం ఎంతో (శేయస్కరం. ఈ అలవాట్లు సాధారణంగా తలి 

దర్మడులు చెప్పి మాన్చించవచ్చు. కాన్ కొంతమంది బాలలలో అంత 

సులభంగా ఈ అలవాట్లు పోవు. అటువంటి ప 3స్టితులలో తలిదం్యడులు 

గాని, సంరశ్తకులుగాన్, నాలల చికిత్సా మూర్షదర్శక కేంద్రాలకు తీసు 

కుని వెళ్ళి సంపదించడం చాలా ముఖ్యం. 

1964 వ సంవత్సరంలో భారత దేశం మొ త్తంమాద 25 బాలల 

చికిత్సా మార్షదర్శక శేం[దాలు ఉన్నాయని అంచనా వేయబడింది. 

ఏటిలో 6 మహారాష్ట్రాలో ఉన్నాయి. మనదేశంలో కనీసం 1,00,000 

జచూలలకు ఒకి చెలల చికిత్సా మార్హదర్శక శేందం నెలకొల్పడం 

చాలా అవసరం. 15980 వ సంవత్సరం నాటికి 580 బాలల చికిత్సా మాగ్ల 

దర్శక శే్య్యదాలున్నాయని అంచనా. వీటిలో సహాయం పొందుతున్న 

శాలలు సుమారు 50 మిలియన్ల ని, ప్రందరూ పట్టణ ప్రాంతం బా లలసీ, 

కొర వయసు 14 సంవత్సరాల లోపవీ 1980 - డైరక్టకీ ఆఫ్ చెల్ 

7 డెన్స్ సర్వీస్ ఇన్ ఇండియా (1980 - Directory of Child 

Guidance Services in India) లో తెలియ జేయడ మెంది. స్థావిత 

మయి ఉన్న చికిత్సా మార్దదర్శక శీయచాలన్నీ పూర్తిగా ఉపయోగీంచ 

బడటం లేదు. 
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పూరుమున్న సాంఘిక _విలువలనల్ల అధిక సంఖ్యాకులలో 

సమన్వయ సమస్యలు వర్పడుతున్నవి. ఈ దృష్ట్యా బాలల చికిత్సా 

మార దర్శక కేర్యదాలు అవసరం ఎంతో ఉంది. చాలల మానసిక 

అస్వస్థను; అనారోగ్యాన్ని (పాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే వాటి 

నివారణకు కృషి. చెయ్యడానికీ సాధ్యమౌతుంది. ఈ బాలల చికిత్సా 

వమార్టదర్శక కేండాలు బాలనేరాన్ని బరోధించడానికి, నేరాల తీ వతను 

తన్నించడానికీ కూడా ఉపయోగపడుతున్నాయి. 

బాలల అంతర్జాతయు సంవత్సరం = నిన సంకై వం 

కార్య కవాం 

భారత దేశం 1979 వ సంవత్సరాన్ని అంతర్జాతీయ బాలల 

_ సంవత్సరంగా పాగణించడం జరిగింది. బాలల అంతర్జాతీయ సంవత్సర 

సందర్భంగా భారత చేశం “యరానిసెఫ్”(UNICEF)s 0.9 మిలియన్ల 

రూపాయలకు విరాళంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ విధంగా పిరాళాలిచ్చిన. 

దేశాలలో భారత దేశం (పధమగ్దానాన్ని ఆ|క మించింది. జాతీయ బాలల 

సంస్థ జాతీయ అంతర్జాతీయ కమిషన్ గా మార్చ పడింది, దీనికి (పథాన 

మంటి అధ్యతుత వహిసారు. ఈ కమిషన్ భారతదేశం అంతర్జాతీయ 

చాలల సంవత్సరాన్ని స్మకమంగా నడపడానికి సలహాని స్తుంది. భారత 

ప్రభుత్యం 1975 వ సంవత్సరంలో అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరాన్ని 

సక మంగా నడపడానికి జాతీయ (పణాళీకను తయారుచేయడం జరిగింది. 

ఈ [(పణాళికలో అరోగ్యం, పోషకాహారం, విద్య, సంవేము శాసనాలు 

మొదలైన కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగింది. అంతేకాక సము 
దాయం, ఇతర పభుత్వ త్వేతర సంస్థలు జాలల అవసరాలని తీర్చాలని 

ఈ |పణాళికలో స్పష్టంచేసింది. అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం 

ముఖ్యో దేశే మేమం కే 

1. |వసవ సమయంలో మరణాలు. నికు మరణాలు తగ్గించడం. 

ఏ. | పాథమిక విద్య _పాముఖ్యతీను అందరూ తెలుసుకునేలాగ 

చేయడం. పాఠశాల'నుంచి తరలిపోవడం, చదువు నూనివేయడం 

మొదలైన సమస్యలను తగ్టీంచి విద్యను (పోత్సహించడం. 
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ర, క పూర్వవయసు బాలలకు మానసిక, సాంఘక అభివృద్ధికీ 

is క్ లుగ జేయడం. 

4. చాలల కసిస హక్కు.లను సంరహీంచడం 

గ బాలలను అ శ్రేష్ట, క్యూరత్వేం, (పమాదం, దోపిడి మొదలై న అత్యా 

చభారాలనుంచి సంరవంచడం మొదలె లై నవి, 

భారత చేశేంణో అంతర్జాతీయ బాలల . సంవత్సరం ముఖో దేశం 

వెనుకబడిన 'బ'లలను అభివృద్ధిలోకి తీసుకునిరావడం, సమాజంలో 
గామోణ, వెనుకబడన (ప్రాంతాలలో నివసించే బలహీనవచర్లాలకు 

జెందిన 'బొలల అభివృద్దికి కృషి చెయ్యడానికి సంవత్సర (పణాళికలు 

కృపి. చేయడం జకెగింది. అచేవిధంగా గిరిజన (పాంతం బాలలకు, 

పదర కాన్ని అనుభ స్తున్న బాలలకు సౌకర్యాల దను ఏర్పాటు చేయడం 

జ్రిగింది. బాలల అంతర్జాతీయ సంవత్సరంలోగల ఒక్కక్క మాసం 

ఒక్కొ-క్క- కార్యక మానికి కేటాయించారు. అఏ వరుసగా పోవకా 

హారం, కోగనివోధకి కా కార్య మాలు, పెసరాల పరిశు భత, పరిశు భ 

మైన మంచిసిటి సౌక ర్యాలు, బాలల సంరయణ  ముక్క-లను నాటడం 

మొదలై న కార్య|కై మాలను వరుసగా చేయడం ' జరిగింది. 

బలల అంతర్జాతీయ సంవత్సేరంలో (పభుత్వం బాలల అభివృద్ది 

హోసం కొ త్రో పథకాలను ప్రవేశ వెట్ల డమకాక్ ముందుగా బాలల 

సంవేమం కోసం కసి చే చసున్న స సంస “లను బలపరచడంఘాడా జరిగింది. 

అంతర్జాతీయ ఛ*లల అభివృద్ది చివా పథకం 1975 వ సంవత్సరంలో వికి 

ప్రాజెక్టలతో ఆరంభమయింది. అంతర్జాతీయ బలల సంవత్సరంలో 

EE 

150 (పాజ్యెలు వి సృతవముయినది. ఇంటే శుడ్ ఉజవలప్ మెంట్ 

(ప్మోగామ్ (Integrated Deve:opment Programme) కూడా ఈ 

సంవత్సరంలో 50 [పా జ్య లకు వి సృతం చెందింది. భారత (వభుత్వం 

నారు ఈ సంవత్సరంలోనే 1,58,000 (గామాలను మంచివిటి సౌకర్యాల 

సమస్యను కలిగిన (గామాలుగా గుర్తించారు, 1979-80 వ సంవత్స 

రంలో ఈ (గామాలకు మంచినీటి సౌక ర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి 

600 మిలియన్ల రూపాయలను ఖర్చు చేశారు. ఈ సంవత్సరంలో 
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ఆరోగ్య సౌకర్యాలు కూడా అభివృద్ధి పెందాయి. 1978-79 సంవత్స 

రంలో ఆరోగ్య నశ ర్యాల్నక్త 47 4 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చయి తే 

1979-80 నాటికి 60.4 మిలియన్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. (వాథ 

మిక సిద్యా కార్య| కమాలు కూడా అటే విధంగా అభివృద్ది చెందాయి, 

భారత చేశ (పధానమం(తి, అధ్య తడు కూడా జనవరి ఒకటవ 

తేదీ 1979 న సంవత్సరంలో జఃగిన రాలలో అంతర్జాతీయ బాలల 

సంవత్సరాన్ని (పకటోంచడ మైంది. ఈ సంవత్సర |పకటనకే తపాలా 

విళ్ళలను, కాయిన్లను _పవెశ వెట్టడం జపిగింద్. డాక్యు మెంటరీ ఫిల్చులను 

కూజా విడుదల చేశారు. అవి వవంకే --- 

1. యువర్ ఖల్ (Your Child) 

2. హాపీ కాల్డ్ నేవన్స్ వైడ్ (Happy Child Nation’s Pride) 
ఇది ఒక సంవత్సరం కాలపరిమితి గల పథకం అయినప్పటికీ 

విజయాన్ని సాధించడం జరిగిందని చెప్పవచ్చు, 

న్గిగ్గం సంక వుం ఎ పంచవర్హ _పణాళికల) 

మొద éైి పంచవర్ష '|వణాళీకలో కేంద సాంఘిక సం వేవు సంస్థ 

592 బాలల సంవ్నెవు సంస్థలకు సహాయాన్ని అందజేసింది. _ బాలల 

సం శెమాల విషయమై శేంద సంస్థ [గామాణ పాంతాలలో వి సృత 

పథకాలను |పవేశ మెంది, 

రెండో పంచవర్ష (పణాళీకలో చదకుటుంబాలకు చెందిన 

బాలలకు సెలవ్రుదిన గృృహోలను ఏర్పాటుచేశారు, "కంద సాంఘిక 

సం షేవు సంస్థ బాలల సంవేవూనికి కృృప్. చే సే సంస్థలకు ధనసహాయం 

చేసింది. 0. 02 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో సెలవుదిన గృహాలను 
ఏర్పరచడంవల్ల తీ . ర62 మంది బాలలు ఈ సౌకర్యాన్ని పొందారు. 

మూడో పంచవర్ష [వణాళికలో విద్యారంగానికి ల కోట్ల 
రూపాయలు కేటాయిం'చాను. విద్యారంగంలో ఖిస్పు పెట్టిన ము లేం 

ప త్యెకించి బాలల సంశ్నేమానికి సంబంధించింది. ఈ (వపణాళీకలో 
'లల సంవ్నేమ కార్యక మూలకు _(వముఖ్య్టానం ఇచ్చారు, బలల 



రుటుం బం, యః నివు సంశ్నేవముసేవలు 908 

సంశేమ శార్యక్రిసాల ద్యారా అనెక చివలను అందచేశారు. పాఠశాల 

పూర్వ విద్య, మధ్యాహ్న భోజనాలు ఆరోగ్య సేవలు, సాంఘిక, 

నై తిక [(పమాదాల$ గురైన బొలల సంరక్షణ సేవలు, శారీరక, 

మానసిక వికిలాంగులకు చికిత్సా, సమస్యావిడానం, పునరావాస సేవలు 

ముదలె నవి చేయడమైండి. బిలలలో భివెటన తొ లగించడానికి 

కూడా ఈ (పఠాళ కా కాలంలో కొంత కై కృషిజరిపారు. చాలల విద్యా 

రంగంలో ఖర్చు పెళ్టన లి కోట్ల రూపాయలలో 166.25 లతల 

రూపాయలు ఇంట ౫ శుడ్ ల్ వెల్ ఫేర్ (పా చ్యెకు, వీ. 75 లతల 

రూపాయలు సనొలల సంవేవుం కోసు కృష చేసే స్వచ్చంద నవా 

సంస్థలకు, రి లతల భూపాయలు బొలల అభివృద్ది పరిశీలనా పథకం 

కోసం, 125 లతల రూపాయలు పాఠశాల పూర్వ విద్యాపథశానికి 

ఖర్పుచేశారు. 

1966 - 67 లో జరిగిన మొదటి వార్షిక (పణాళికిలో శేంద 

(ప్రభుత్వం 17.4 లక్షిల మొత్తాన్ని బొలల వసతి గృహాలు బల 

భవనాలు, వపెంవుడు సంర మె గృహాలు, అంధులు, చెవిటి, కుంటి నారు 

అయిన బలల ప్రత్యేక సం లు నడిసె నిమి తెైమె వివిధ రాష్ట్రాలలో 

ఖర్చుచేశారు. శేంద సాంఘీక సంత్నేమ సంస్థ పూర్వ వ్క్ష వా కార్య 

[క్రమాలను యూని” సెక్ (UNICEF, యూనెస్కో. (UNESCO) 

ముదలై న అంత, ప్ఞాతియ సంస్థల సహాయంతో _పవేశపెట్టి 11-14 సంవ 

తరాల మధ్యగల క్రిలి46 మంది బొలలకు శీక్షణ ఇచ్చారు. దీనికోస 

19.87 లతల రూపాయలు ఖగ్చు పట్టారు. ఈవిధంగా 1966-07 

వార్చి కో (పతాళికలో బ“లల సం మానికి (పొధాన్యత ఎక్కు-వ గా 

ఇవ్వడం జరిగింది. 

... శెండో వారిక ప్రణాళికలో (1967-68) బాలల ప్రత్యెక కార్య 

క్రమాలకె 5 లతల రూపాయల ఖర్చు చేశారు. ఇందులో 2 లక్షల 

రూపాయలు బాలల సెలవు గృహాలకు, కి లక్షల రూపాయలు ఛాలల 

సాహి త్యాభివృద్ధికి ఖర్చు అయింది. అంతేకాక ఈ (పణాళికలో 
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కుటుంబ, బాలల. సంత్నేవు (ప్రాజెక్ట్ల కొనసాగంవుకు మొ తెం 618 
లతలు ఖర్చు అయింది, 

మూకో వార్షిక (పణాళికలో 1808-69 లో బాలల సంచే 

మార్లమె 16 50 లతల రూపాయలు ఖర్చుచేళారు. అందులో 5 లతల, 

రూపాయలు బాలల సెలవు గృహాలకు, 11 50 లతల రూపాయలు. 

బాలల సాహాఆ త్యాభివృద్ధకీ ఖిర్సు చేశారు. 

నాల్లో పంచవర్ష [పణాళికలో (1966-74) కుక్రుంబ,  చాలల 

సం జేవూలక్తు 7 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయింది అనాధ సొలల, 

యల సం వేమాని! స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు సహాయ నిమి తమ్ 9 

కోట్ల రూపాయలు ఖర్ను చేశారు. బొలా ల్యాడలలో ఆహార పదార్ధాల 

సం 6 కట్ల రూసాయలు ఖర్చు చేయడ ముంది. ఈ (పణాళికలో 

బాలల సంవేమూనికి చెందిన లయలను ఈ కింద పరొ్కొ-న్నాము. 

1. కేంద (పభుత్వం (గ వాలం పాంతాలలోని కుటుంబ, పొలల సండే 

మాన్ని [పధానంగా తలచి 5 సంవత్సరాల కాలపడిమితిలో 181 

కుటుంబాల, బాలల సంత్నేవు (వొళ్ళు కక అను స్థాపించాలని సంక ల్పీం 

చింది, 

2, పాఠశాలలో చేరడానికి తగిన వయసులవేని బాలల పోవకావోరం 
కొరత అనేది ఒక సమస్యగా (పభుత్వం తలచి తేషేణ చర్యలను 

తీసుకోవడం అందుకోసు 6 కోట రూపాయలు ఛాల్యాడీలకు 

కేటాయించడం. 

వ్, దిక్కు. బేసి బాలల సంతేమానికీ అధి* _పాధాన్యమిచ్చి వారి సంసా 
యె 

గత, ఇతర సేవలకు పత్యేక గా 2 కోట్ల రూపాయలు కేటా 

యించడం, 

4, శేంద సాంఘక సంవ్నేవము సంస్థలకి, (ప ల్యేకంగా లః కులల 

సంత్నేమ సే అవా కార్యక్రమాలను చేపట్టిన స్వచ్చంద కేవా సంన లకు 
యు 

సహాయాన్ని కొనసాగించడానికి సంకల్ని చడం. 
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ర, దిక్కు లేని శల బలల సం వేము ఇంర్య(క్రనూల సెవిం తె 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు 1 కోటి రూపాయలు పంపకం చేసూాలని 

యాచించడం. 

6. ప"లనేరం, పరివితుణ, నీలు, “'వాలిక్రల అవినితి వ్యావారాన్న్ని అంచి 

వేయడం సాముదాయిక, నైతిక అరా గ్యాన్ని కాపాడడం, వీమాటన 

నిర్మూలించడం మొదలె న వాటికి సంబంధించిస కార్యక్రమాలను 

ఏర్పాటుచేయడం. 

ఈ ప్రణాళికలో బాలల విద్యాభివృద్ధికి 565 కోట రూపాయలు 

వెచ్చించారు. అందులో ని22 కోలు రూపాయలు (బాథమికి విద్య కసం, 

947 కోల రూపాయలు మాథ్య మిక విద్యక్ “సం వ్యయం చేయడం 

జుగింది. బొలల (ప్రత్యెక కార్యక్రమాల కోసం రి కోట్ల రూపాయాలు 

ఖర్చు చేయట ముంది. 

ఐదో పంచవర్శ (పణాళిక (19/4 - 79) లో బలల [పాధమిక 

విద్యక్స సం అత్యస 3 (పాధాన్యత ఇవ్వడం జఎగింది. చఛాలలలో విద్యను 

(పోత్ససీంచడానికి (పభుత్వం అనేక రకాల స్కాలర్ విపీలను కూడా 

(పవేశ చె కంది, ఈ (పకాళీక కలో సాంఘీక సంవేమానెికి కేంద 

(పభుత్వం 53. 58 కోట రూపాయలు, రాష్ట్ర ప్రభుణరం 22 . 60 ఫోల్లు 

రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. ఇంటి గ బుడ్ gu సరీ౧ెసిస్ , 

ఉదో్యోగం చే స్తున్న ఇ"లికల వసతి సాక ర్యాలు, బాలల సంక్నేము కార్య 

కమాలకు ఎక్కు- వ _పాధాన్యత ఇచ్చారు. (తల కుటుంబ, బాలల 

సంష్నేమ (పా జ్ "లకోసం ౨.40 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చుచేశారు. 

కేంద ప్రభుత్వం "బలల సంవేవు పథకాలకు 22. 09 కోట రూపా 

యలు ఖర్చుచేసింది. 

ఆరో పంచవర్ష (పణాళిక (1973-84) లో బాలల అభివృద్ధి 

పనకాలకు ఎక్కువ పాధాన్యతే నివ్వడం జగింది. అంగన్ వాడీలను 

అభివృద్గిపరచ డా నికి అనేక కార్యక్రమాలను చేప టింది, అంగన్ వాడీ 

లను అభివృద్ది పరచణ శకానికి శికుణా కార్య క్రనాలను బలపరచడం, 

పర్య వేతుణా కార్యక క్రమాలను అభివృద్ది పర చడం, ఆర” గరం, అహారం 
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తదితర సేవా కార్యక క మూలను అభివృద్దపర చడం మొదలయిన కార్య 

న 

[గమాలను చేపట్టి ఇాలల అభివృద్దికి కృపి. చేశారు. 

అత్యవసర పకిస్థితిలో గల చాలల పరిరతీణ భ|దతా కార్య 

కమాలళోసం ద్ 75 ఫోల్లు రూపాయలు "కేటాయించారు. ఇంటి. 

(గుడ్ హ్ "డవలప్ మంట్ సం సెన్ కె 4ర్ లతల రూపాయలు 

శటాయించడ మెంది. 
యుల 



4. 

యువజన సంకేవు సేవలు 

14 నుంచి 20 సంవత్సరాలమధ్య వయసుగలవారగిని యువజనులని 

అంటారు. బాల్యవయసుగాక ; వ యోజనులుగాక మధ్యవయసులో 

ఉన్న వారిని యువజనుల_టారు. 14 సంవత్సరాల లోపువారిని బాలలని, 

25 సంవత్సరాల వై బక్షవారిని వయోజనులని, 14 నుంచి 20 నంవత్స 

రాల మ్యావయసు వారిని యువజనులని నిర్భచించటం జరిగింది, బాల్య 

దశేనుంచి యూవన దశలోకి అడుగు పెళ్తై సమయంలో యువజనులలో 

అనేక రకాలైన మానసిక, శారీరక మార్పులు రావడం జరుగుతుంది. 

ఆ మార్పులవల్ల వారు అనేక మానపిక ఒ తిడులకు లోనప్రుతారు. 
గు 90 

యువజనులు మంచి గుణగణాలను కలిగి ఉంటారు. యువజనుల 

వలన నే సమాజం శిధిలం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు నిత్యనూతన త్వాన్ని 

వుంజుకోవడం జరుగుతున్నది. అయితే యువకుల నకి సామర్థ్యాలు 

ఎప్పుడూ నిర్మాణాత్మక మైన పద్దతిలోను, మంచి పూర్తంలోనూ షయ 

నిస్తాయని చెప్పుటం అసాధ్యం. కొన్ని క న్ని సందర్భాలలో యువకుల 

నక్త సామ్య లు, "తెలివితేటలు తప్పుదారి పట్టడానికి అవ కాశంవుంది. 

అందువల్ల యాావనదశలో వ్య కుల నడవడిని సంరన్నీంచడం సమాజానికి 

ఎంతో | సటకా దాయకం, యువజన సంవేవు కార్యక మాలు సమాజ 

సం షేమానికి ఉపయోగపడతాయి. 

యువజన సంక్షేవు సేవలు = అవశ్యకత 

సాంఘీక సంవేవు చేవలలో యువజన సం శమం ఒక భాగంగా 

వున జేశంలో చేకాక విదేశాలలోకూడా గు ర్రించడం జరిగింది. యువజన 

నండేమం అధునాతనంగా ఏర్పడిన కార్యక్రమం. భారత బెశంలో 

స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత యువజన సంశమానికి ప్రాధాన్యత 
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ఇవ్వడం జరిగింది. మానవుని జీవితంలో ఏర్పడే దశేలన్ని టిలో మానస 

దశెకు అధిక (పాముఖ్యతే ఉన్నది. ఈ దశకు ఎంత _పాముఖ్యతవుందొ 

అంత క్షీప్టమైన దశ అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ దశలో వ్య క్కిగశ 

అభిరుచులు, అభి పాయాలు, ఆదర్శ మైన ఆశయాలు జీవితాంతం గోచ 

రించి ఒక స్ట మైన నూ ర్రిమతా(న్ని వొందడానికి చారి మాపుశా, 

యనడంలో సంబేహం లేదు. న్య క్కిగత విజ్ఞానం కూడా ఈ దశలోనే 

సంపాదించుకోవడం జగుగుతుంది. ఈ దశేలోవారి అభిరుచులను, సమస్య 

లను అర్థం చేసుకుని వాటికి అనుగుణంగా కికుణ ఇవ్యటం అవసరం. 

పూర్వ కాలానికి, ఈనాటికి సమాజంలో అనేక మాగ్సులు 

కనిపిస్తున్నాయి. పూర్వకాలంలో వర్ణ వ్యవస్థ, వర్ల శేమ ధర్మాలు, 

సమసి కుంబ వ్యవస్థ: మతే సాం పదాయాలు మొదల నవాటి! 

ఎక్కువ [పాధాన్యతే ఉండేది. ఆధునిక యుగంలో పాత సాం 

చాయాలకు, పద్దతులకు, భావాలకు అంతగా (ప్రాధాన్యత లేడు. వారి 

(శామికీ కరణం, నగేకరణం, పాశ్చాత్య విద్యా విధానంవల్ల యున 

జనులలో అధిక సంఖ్యాకులు పై బాంతాలనుంచి పల్లా (వాంతెలకు 

ఉన్నత విద్య: ఉద్యోగావకాశాలు, విలానాలు మొదలై నవాటికి తేరలి 

పోవడం జరుగుతుంది. నూతన వాతావరణంలో వారు . సగుబాటు 

చేసుకోలేక పోవడంవల్ల వారు అనేక సమస్యలకు గు3 అవుతున్నా కు: 

ఈ సమన్యలు పరిష్కరించడానికి యువ జనులక్షు (ష్మపధమంగా మంచి 

న్ క్షా నివ్వాలి. 

విద్య, ఆరోగ్యం, వినోదం, వృత్తి రంగాలలో యువజనులకో 
జ 

ఆస క్రి పెచ్చు. నిను దళథశనో వవే ఆచూవన దశలో వ్వ కులు శివలం 

సంషెేవు సక ర్యాలను వెందడమే కాన్ వారు కూడా సమాజానికి 

ంతే సం వమెమాన్ని ఐబర్చరచగల కార్యక మాలను చేపట్టగ లకు, 

వొరూలుగా నాదు ఆ బాధ్యతను స్వేకరించాలి. ప్ నుక్ సమాజంలో 

యువకులు సామాజిక సంవేమ సేవలను ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారని 



యువజన సంకేమ సేవలు 909 

యువజన సంశేమ కార్యక్రమాలు యువకుల మానసిక, శారీరక, 
నైతీక అవసరాలను తీర్చడానికి సర్పరచిన కార్యక్రమాలు. యువకుల 

సంపూర్ణ ఏికాసానికి ఈ కింది పద్ధతులదాారా సంకేమ సేవలను 

అందించవచ్చు. 

1. బాధ్య తాయుతి మైన, సంతృ పీకరమెన, మూ ర్రిమత్యంగల వయో 

జనులుగా తయారు చేయడం. 

2. మానసిక స్వాతంత్యాన్ని కలుగజేసి. వారి భావిజీవితాన్ని 

సంరవ్నీంచడం. 

లి. యువతీయువకుల మధ్య శ్నేహభా వాన్ని అభివృద్ధిపరచి సర్జుబాటును 
కలుగ జేయడం, చ్చే హితులతో సత్పంబంధాలను' వర్పరచుకొ నేటట్టు 

చేయడం. 

శే, యునజనులకు అఫ్థిక స్వాతం త్యాన్ని కలుగ చేయడానికి వృ తి 

_ త్లిక్ష్షణా కార్య కోన సూలను ఏర్పాబువేయడం మొదలై నవి యువజనుల 

సంపూర్షాభివృదికి అవసరమైన కార్యక్రమాలు, 

ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకులు తమ వృత్తిలో సఫలీకృతు 

ఆనప్పటికే న నృ్సలి పవ కస్ట్రతులలొ సప్టబి చేసుకోగలుగుతున్నప్ప టిక్, 

తలిదం,డుల అదుపు ఆస్జృలనుంచి శ్వేచ్చను సాందగలిగినప్ప టికి, అతడు 

సంపూర్ణంగా అభివృద్ది చెంది, పరిపక్యం చెందిన వ్య క్కి కాలేడు, అతడు 

సంపూ అభివృద్దిని పొందాలం'ే అతడు నానూజికంగా ఆమోదించ 

బడిన పవర రనను కొలిగిణండాలీ. తన [పవ ర్శన సమాజానికి మూర్చ 

దర్శకంగా ఉండాలం గు అతిడు కొన్ని విలువలను, సద్ధతులను తప్పని 

సగా పాటించాలి, 

సాధారణంగా | పతి కుుంబంలో యువకులకు, తమ తలిదం[డు 

అకు మధ్య "బధా పాయాలు ఏర్పడటం సహజం. కొంతమంది తలి 

దండులు తిమ పిల్హిలను యు సివయసు వచ్చినతరువాత కూజా తవు 

జీవితం గురించి తాము |పణాళిక లను వేసుకొనడానికి, ఆలోచించడానికి, 

పూర్మి న్యాతంత్యాన్ని ఇవ్వజానికి వెనుకంజవేసొరు. యౌావనదశలో 

14) 
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వ్యక్తి ఎక్కువగా కుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఆండీ న్నే హీతులతోో 

ఎక్కు-వ కాలం గడపడానికి వష్ట్రపడ తౌడు. అంతేకాక తన సంరత్సణను 

తానే నర్పరచుకోవాలనుకుంటాడు. అటువంటి సమయంలో అత్రన్ని[ 

కొంత స్వేచ్చా స్వాతం! త్యాలను ఇవ్వశంవల్హ అతడు స్యయంశ క్రిసి 

వొంది స్వాతం త్య జీవితాన్ని గడపడానికి అవకాశం లభి సుంది. 

యువతీ యువకులకు అన్ని రంగాలలో స్వాతంత్రం గల ఈ 

రోజుల్లో వారిమధ్య అవగాహన ఉండే సత్పంబంధాలను కలిగి న్నహా 

పూరితంగా ఉంకోలాగ అభివృద్ది చేయాలి. వారిమధ్య భిన్నాభిపాయాలు 

ఏర్పడటానికి అవకాశం ఈయరాదు. 

వ్య క్రులు తేమ జీవనోపాధి నె ఏ వృ తిని చేపడతారు - అశే 

ఉదేశాన్ని కొనూరదశలో నే అలోచించుకోగలిగో అవకాశాన్ని, శ కీని 

వారికి కలుగ జేయాలి. యువతీ యువకుల భవిష్య శు గురించి తలి 

దండులు కూడా ముందుగా నిర్హ యించుకోవడం జరగ లేదు సరికదా, 

తమ పిల్హలకు కూడా ఆ అవకాశాన్ని కిలుగజేయడం లేదు. అందునల్ల 

మన చేశంభో గబ యువకులు వారు ఊహించస వృ తులను చేపట్ల 

వలసిన పరిస్థితులు సర్పడుతున్నవి. అటువ6టి సమయంలో యువకులు 

ఆ వృ తులతో సస్తుబాటు. చేసుకో లేకి అసమ యోజత్యాన్ని పొందడం 

జరుగుతున్నది. అంతెకాక తేమ క క్రి సామ్య లను పూకిగా వినియో 

గించుకో లేక పోతున్నారు, తెత్సిలి తంగా తక్కు వ వేతనాలు పొందడం, 

అనేక సమస్యలకు గురికావడం జమగుతున్నది. కనుక యువకులకు తమ 

భావిజీవితంలో తాము చేప్య వృ నులగకంచి ముందుగానే (పణాళీకేలు 

వేసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. ఈ (పణాళికలు కుటుంబ ఆ 

సామస్థ్యాలకు లభ్యమయ్యే అవకాశాలు, వ్య క్షి శెలివికేటలనై 
ఆధార పడి ఉండాలి. కళాశాలలోను.. పాఠశాలతోను, యు తీ యమున 
లకు వృ కి సంబంధ మైన నక్ష ఇవ్వడం కూడా ఎంతో (శేయస్కరం, 

యువజన సమస్యలు 
దేశ భవిష్య త్తు యువజనులవై అధారపడి ఉంటుంది. కనుక 

౨ శారీరక మూనసిక, సాంఘీక అవసరాలను తీర్చవలసిన బాధ్యత 
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నసమాజంసోవ, | పభుకేంమోాద ఇం వే నానుంది. యువజనుల అవసరాలు 

సాధారణంగా సమూహ జీవనం ద్యారా నెరవేరతాయి. యువజనులు 

సహజసిద్ధంగా తమతోటి వారంతో కలసిమెలసి పనిచేయాలనే కుతూ 

హలంతో ఉంటారు. కాని నేటి సామాజిక పరెస్టితులవల్ల వారు తమ 

తమ అవసరాలను నెరవేర్ప్చుకొడంలళో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి 

ఈంబుంది. ఆనాదిగా వ స్తున్న సాంఘిక వ్యవస్థల" మార్పు రావడం, 

ఉమ్మడి వ్యవస్థ .ణించడం, పార్మిశామివకరణం, నగరీక రణం, పాశ్చాత్య 

సంస్కాతి అనుకరణ మొదలైన పిస్టితులు యువజనుల సమస్యలను 

మరింత ఉధృతం కావి సున్నాయి. 

యువజవులలో చాలామందికి తవు గృహాలలో (పత్యేక మైన 
య 

వసతి లేకపోవడం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. ఆగక మొన ఇబ్బందుల 
వల్ల అనేక కుబుంబే"లు తమ కుటుంబ సభ్యులందరి అవసరాలకు తగిన 

గృహావసకిని కల్లించ లేవు. ఇటువంటి పరిస్థితులలో యువజనులు. శారీర 

కెంగాన్కు మానసి"ంగాను అనేక బాధలను అనుభవించవలసి వ సుంది. 

అందువల్ల వారి అభివృది కుంటుపడుతుం గొ, తలివండులు తమవిల లకు 
గా DP గా 

ముఖ్యంగా యువజనులకు అనుకూలమైన గృ హవసతినె కల్సించవలసిన 

అవసరాన్ని గురించవలసి ఉండి. యౌవనంలో అడుగుపెడుతున్న 

తేమ పిల్లలకు ప్రత్యేక మైన గృహవసతిని కలిగించవలసిన వలసిన అవసర 

మున్నదని తేలిదండులు గుక్తించేటబ్లు చేయాలి. వయో జనవిద్య, 

సాంఘిక పద్య పుుంబ జీవితానికి సంబంధించిన ఏద్య మొద లైన వాటి 

ద్వానా తలివండులకు ఈ విషయాలను బోధించవచ్చు. 

యునజనులు శారీరక, మానసిక వికాసాన్ని పొందడానికి విరామ 

సమయాలలో, ఆటపాటలలో, విజ్ఞాన; వినోద కార్య కవమూలలో 

పాబ్లొనవలసిన అవసరం ఉంది. కానీ కొంతమంది తీలిదర్మడులు 

అటువంటి కార్యక మాలలో పాళ్లోనడంవనల్ల తేమ నీల్లలు పాడయి 

పోతారని భయపడ తారు. చేదకుటుంవాలకు చెందినవారు వాటి అవస 

గాం A Sra గ [1 గో వ రాస్ని గుర్తించరు, విజ్ఞాన ఏపవోద క "ర్యక్ర మా లక వాల్చి నడంద్యారా 

తమపిల్లలు అమూల్య మైన కాలాన్ని వృధా చేసుకుంటారని, చెక్డవారితో 
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సహవాసం చేసారనీ సాధారణంగా తలిదం[డులు భావిస్తారు. కనుక 

యువజన సంకేమానికీ వారు విజ్ఞాన, వినోద కార్యక మాలలో పాల్గొన 
వలసిన అవసరం ఉందని తేలిదం[డులుం గమనిం చేటప్టు చేయాలి. 

సమాజంలోని యువతీ యువకులు వారి యావనంలో వచ్చే 

మార్పులను ఎదుర్కొనవలసి ఉంటుంది. సమాజంలో వెద్దలు యున 

జనులు ఎదురొ- నే సమస్యల పరిష్కా-రానికి తోడ్పడి, వారిని భాద్యతా 
యుకులె న భావిపారులుగా తీర్చి దిద్దవలసిన అవసరం ఎంజే నా ఉంది. 

కొన్ని సందర్భాలలో యువజనులు సామాజిక విలువలతో, ఆశయా 

లతో, అచారాలతో, కట్టువాట్ల తో ఏకీభవించక వక్రమార లను అనుస 

రిస్తూ ఉంటారు, చట్టాన్ని ఉల్లంఘించడం, సమాజానికి అమోదం కెసి 

[పవ రృనను అవలంబించడం చేస్తారు. మరికొంతమంది యువకులు తమి 

వ్య క్కిగతే దౌిర్భల్యంవల్ల నిజ్బహాయ స్థితిలో ఉండి వకమా రాలలో 

వ్యవహరిం చడం కూడా. జసగుతుంది. నము3కివాడలలా సెవపిం చే 

యువకుల సుకోభివృద్దికి అవసర మైన పరిస్థితులు లేకపోవడం, వారివె 

తలిదండుల అధికారం సన్నగిల్ల డం, వ్యామోహాలతొ కూడిన అ నేక 

ఆకర ఇలకు లొంగిపోవడం మొదలె న పిస్థితులవల్ల కూడా యువకులు 

వాన 
వ(క|పవ ర్భనను వొందడం జరుగుతున్నది. సంఘ వ్యతి రేక పద్దతులను 

అనుసరె స్తున్న యువకులు నేరస్తులయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా 
ఉన్నాయి. 

వెరుగుతున్న వయసును, మారుతున్న భావాలనుబట్టి యుటకులు 

స్యయంగా ఏ పనిచేసినా ఎంతోకొంత సంపాదిస్తూ | వయో జకులు 

కొనాలని కుతూహలం కలిగి ఉంటారు. ఇతగులమోద ముఖ్యంగా 

తలిదండులమోాద ఆధారపడటానికి అయిష్టత వ్య కృ పకముస్తూంటారు. 

నేటి పరెస్టితులలో వారి ఆశయాలను నెర వేర్చుళకొ నే అవకాశాలు [కమ 
క్రమంగా. శ్నీణించిపోతున్నాయి. అందువల్ల వారిలో వ్యామలత, 
ఆవేశాలు, మానసిక ఒ లెడ్ ఎక్కువ అవడం జరుగుతున్న ది. సిరుదో్యో 

గంతో బాధపడుతున్న యువజనులు అనేకమైన ఇతర సమస్యలను 
కూడా ఎదురో-వలసి ఉంటుంది. అటువంటి సమయంలో వారికే 
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మంచి ఉదో్యోగావ కాశాలు లభిస వారు తవు శ క్వి సామస్థ్యాలను 

పూర్తిగా వినియోగించగలుగుతారు. 

మన దేశ సంస్కృతి, నాం పదాయాలద్భ ఫ్లా యువతీయువకులకు 

లా ౦గీక బోధన జరగడంలేదు. యువజనులు తవు ౫కొ వనదశ కాలంలో 

లైంగిక సంబంధమైన ఆంతరంగిక సమస్యలకు లోనయి వ్యాకులతక్కు, 

ఆవేశాలకు గురై మానసిక ఒ _త్తీడిని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి 
రిస్టితిలో నారు చవక చారు అలీ, ల నాహాత్యాన్ని రహస్యంగా చదవడం 

వల్ల యువకులు లె ౦గిక విషయంలో తప్పుదారులు పుట జరుగు 

మన్నది. దీనివల్ల యువకుల శారీరక, మానసిక, న తిక ఆరోగ్యం 
దిగజారిపోతుంది. పది సంవత్సరాలు పైబడిన బాలబాలికలు తమ 

వయసుతోపాటు మార్చు చెందుతున్న అవయవాల గురించి, తద్వారా 

వివాహ సంబంధం, సంతానోత్స త్తి మొదలె న నిగూఢమైన విషయా 
al 

లను తెలుసుకోవాలనే ఆస క్రై తో ఉంటాను. కనుక బాలబాలికలకు 

విద్యాసంస్థల లలో. లై ౦గిక విద్యను తగుకతినో బోధించి వారి కవసరమైన 

ల ౦గిక విజ్ఞానాన్ని కలుగజేయాలి, తలిదర్యడులుకూడా తమపిల్ల లకు 

లై ౦గీక పరిజ్ఞ' నాన్ని అవసరమైనంత వరకు 'వతెలియ చేయాలి. లైంగిక 

విద్యద్యారా యువజనులు తమకు కలిగ అనేక అనుమానాలకు సమా 

భానాలు తెలుసుకో” గలగడంవల్ల అభివృద్ది చెందిన మానసిక[పవృ తిని 

 అలవరచునోవడం జరుగుతుంది. దీనివల్ల యువకులు సన్మాస్తలె నె తిక 
జ లు గానాలు 

పతనం చెందకుండా జీవించడానికి అవకాశముంటుంది. 

భావిపొరులు, చేశళానికి వెన్నెముళ వంటివారు అయిన యువ 

జనులు నిరతురాస్యులుగా ఉన్నట్ల యితే వారు దేశాభ్యుదయానికి 

ఏ విధంగానూ ఉపయోగపడ లేరు. “వున బేశంగో (గామోణ, గరిజన, 

పట్టణ (పాం తాలలోను, మురికి. వాడలలోను నివసి సించే యువకులు అధిక 

శాతం నిరతురాస్యులుగా ఉన్నారు. ఈ నిర | *స్యతవల్ల పాను ఆనేక 

తనాలకు గురికావడం. ఇతర సమస్యలు అంశ గి క్ష సాం
ఘుక, i . 

జరుగుతున్నది. 
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నగరీకరణం, పారి శొమికిక రణం మొదలె న అభివృది కార్య 

గ్రనూలవల్హ్ల గిరిజనుల సంస్కృకిలోను, ఆచార వ్యవహానాలలొను 

అనేక మార్పులు వ స్తున్నవి. కాని గిరిజన యువకులు ఈ మార్పులతో" 
సష్దబాటు చేసుకో లేకపోనడంవల్ల నిరాశా, నిస్పృహలకు లోనవు 

తున్నారు. అం తేగాక గిరిజన పాంతాలలో యువజనుల అభినృద్దికి 

_పవేశవెట్టెన సంచెవు కార్యక్రమాలను యువకులందరూ అంగీకరించక 

"పోవడం ఎక్కు-వగా జుగుతుంది. అటువంటి సమయంలో ఆ (పాంతం 

నాయకులు, సం షేవు కార్యక 5 ర లం మొదలై న వారి కృసాదాషరా ఇ che 

దృక్పథాలలో మార్చురీ సుకునిరా వాలి. దీనివల్ల యువకులు తాము 

అభివృద్ధి చెందడ మేశాక తమతో చాటు తేమ ప్రాంతియాభివృద్దికి, 

సామాడి కాభివృద్దిక కూరా కృపి చేయగలుగుతారు, 

కొంతమంది యువకులు నిరశరాస్యతి, అజ్ఞ "నం అమాయక త్వం 

మొదలై న కారణాలవల్ల మతం, 'దెవం, ఆచారం, సాం్య్రపడాయం 

మొదలైన విషయాలలో మూఢ విశ్వాసాలతో ఉండి మార్పుకు అంగీ 

కరించము. అంతేకాక వారిలో భడాభి పాయాలు ఎక్కు_వకా డఆండడం౦ 

వల్ప ఒకిరు అమోదించిన కార్య కమాన్ని నేరొశిరు వ్యతి శేకీంచడుం 

జరుగుతున్నది. అందువల్ల ఒకే విధమైన కార్యక్రమాన్ని (పవేశ మెక 

డానికి అవకాశం లేకపోవటంవల్ల గిరిజన యువకుల సమస్యలను తొల 

గించడం కష్టతరనూతున్నది. 

విజ్ఞాన, వినోద కార్య|కమాలకు |గామాల లలో తగిన వసు 

లుండవు. "గామోణ సమాజంలో యువకులు దీనిని ఒక సమస్యగా 

గుర్తించడం లేదు. కొన్ని [గామ పంవాయితీలు ఇువంటి అవ కాణి 

లను కప్పెంచ లేక పోతున్నది. మకికొన్ని [గావు పంచాయితీలు ఈ విష 

యంలో కషి. చే స్తున్నప్పటేకి అంత ఎక్కువగా అభివృది చెందడం 

'లేదు. సామాజిక శేం్యదాలు, | గంధాఅలయాలు, వార్కు-లు ముదల నని 

సమాజానికి చెందినవి. వాటిని సంరవేంచవలసిన బాధ్యత సమాజ 

పొరులుగా తమకు ఉన్నదనీ యువజనులు గు క్ర0చడం లేదు. 
లాలి 
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ప్యుకాలలోను, నగరాలలోను యువజనులు అధిక సంఖ్యలో 

ఉన్నారు. అవివాహితులైన యువతీ యువకులకు తగిన గృహవసతి. 

సౌకర్యాలు లభించడం లేదు. దీనినల్ల వారు అనేక సమస్యలకు ౫9 

శావలసి వ స్తున్నది. 

ఏనాడో (ప్రజలలో అతరజ్ఞానం కలిగించడానికి ఏర్పాటుచేసిన 

విద్యావిధానం చేడు యువజనులకు వారి అవసరాలను తీర్చలేక పోతు 

న్నది. అందువల్ల వారు ఈ విద్యావిధానం వె వహ్యాభా వాన్ని ఏర్పరచు 

కోవడం జరిగింది, తమ అవసరాలు తీర లేదన్న అసంతృ ప్రేవల్హ అశాంతి, 

నిరాశే, నిస్పృహ మొదలైన ఉేకఫూరితమైన మనః (పవృ కెలిగ్ 

ఉండడంవల్ల సమాజంలో అలజడులను కూడా శేకె త్తిస్తున్నారు. యువ 

కులలో ఈ అసంత్భీ సీని తొలగించాలంశు 1 పస్తుతం అమలులోవున్న 

విద్యావిధానంలో మార్చు రావాలి, 

విద్యావంతులు కాని యునజనులు కొందరు ఏదో ఒక వ్యాప 

కంలో నియుగ్ను లవణం జరుగుతున్నది. కానీ మరికొందరు ఎటువంటి 

వ్యాపకం లేక, కాలం గడవక ముశఠాలలోను, గుంవులలోను చేరడం 

జరుగుతున్నది. ఈ విధంగా ఏిద్యావిహోనులై న యువజనులు ఎటువంటి 

న్యాపక ౦ లేక సంఘవి దోహులుగా మారకముందే వెైెకి ఏవో ఒక 

న తెకిత్షుణను కలుగ చెసి ఉదో్యోగావ కాళ లను కల్పించా
లి. ఈవిధంగా 

చేయడం సమాజానికి ఎంతో (శేయస్యంరం,. 

భారవజేశంలో యువజనులు ఈ విధంగా అ నేక సమస్యలతో 

సతమతమవుతున్నారు. కనుక వారి సమస్యలను పాొష్క-కించి ఆనందకి ర 

నున జీవితాన్ని అందించడానికి వారిపై (పత్యేక శ్రేద్ల తీసుకుని _పత్యెక 

యువజన సంక్నేమ కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడంవబ్లి యువజనులు, 

సమాజం కూడా అనేక విధాల అభివృద్ది చెందటానికి అవకాశేముంది. 

యంవజన సంవైముం ఎ (పభుత్వం స్వచ్చంటి సేవా 
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అచేక యువజన సంవేమ కార్య కమాలు చేపట్టాయి. యువజనుల 

సమస్యలను తెలుసుకుని ఆ సమస్యలనుండ నాగిని సంర కీంచుటేే 

ల! 
(తద వహాంచివలసిన ఆవశ్యకత ఎ౧ కోనా ఉందన్న విషయాన్ని భారతే 

చేశమకాక అన్ని చేశాలు కనా గుర ంచడం జరెగింద్ి, యువజనుల 

ఛావిజీవితండె చెళాభివృద్ధి ఆధారపడి ఉండి, కనుక వారి శారీరక, 

మానసిక, సాంఘికానవనసరాలను తీర్పవలసిన బాధ్యతే సమాజం, 

(పభుత్వం కూజా నవహాంచాలి. యువజమలు సాధారణంగా అనేక 

ఆదక్భాలతోోను, ఆశయాలతోను జీవించాలనే ఉడైశాన్ని కక్స్గ్న 

ఉంటాను. యువజనులు తమ అవసరాలను తీర్పుకోడానికి అనేక సమూ 

హోలలో సభ్యులుగా చేరతారు. ఆయా సమూహాలద్యారా వారి 

ఆశేయూలను తమ్పుకుంటారు. తమకు స్వయం నిర్భయం ఆసుకునే 

అధికారం, నాం ర్ర్య్రం ఉన్నాయని, తమ తలివండులవై ఆధారపడి 

నిర్గ యించుకోవలసిన అవసరం బేదసీ భావినాడు. విశాల దృక్పఖా 

ఉడేశాలకు, ఆ నయసాభనకు పెనుగులాడుతూ ఉంటారు. తమకు తగిన 

వృ తిని ఎన్నిక చేసుకోడానికీ కృషుచేనారు. సమ వయస్కు-లైన 

యువతీ యువకుల మధ్య స్నేహ సంబంధాలు వర్చరచుకో వాలని 

|సయత్నిస్తూ ఉంటారు. జీవితంలో బాధ్యతాయుత మైన వ్య క్కిగా 

రూపొందడానికి కృపి చేయడం ముదలై న అవసరాలను, ఆశేయాలను 

పె కని ఉంటారు, 

(పభుత్వ గహనివ్యాణ సంస్ద సృలద్యారా, గృహకాలసిల పథకం 
ల 

దాం ర్మ సు గా సేవా 5 వ్ ౮5 ద్వా స్వచ్చ వ సంస స లద్య్వారా గృహవసతి నాక క్ ర్యాల స 

తేగిన చర్య తీసుకుని యువకులు సై న గృహవసతి సౌకర్యాలు ప్రక TEN 

వోవడ కంవల్ల గుకిఅయ్యే ఈ కొన్ని సమస్యలను భౌ లగించవశ్చూ. 

గామాలలో, గసజన (పాంతాలలో పంచాయతీలు, వ పట్టణాలలో 

పురపాలక సంఘాలు, |పభుతే(౮, యువజనమండలులు, నాట్యుమండలులు, 

వ్యాయామ ముండలులు, పార్కులు, రేడియో శకేం[దాలు మొదలైన 

వాటిని ఏర్పాటుచేసి అధిక సంఖ్యాక యువకులకు అందుబాటులో 

ఉండేలాగ చేయాలి. యువజనులు విజ్ఞాన వినోద కార్యక్రమాలలో 
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పాల్టొనవలసిన ఆవశ్యకతను తలిదండ్రులకు “తెలియజేసి విజ్ఞానవినోద 
కార్యక క్రమాలపట్ల వారి వికి గుల దురఫి|పాయాన్ని తొలగించాలి, యువకు 

లందరూ ఆత్పపహాంగా ఈ వినోద కార్యక్రమాలలో పాల్లొనేలాగ 

పోత్సిహించాలి. 

కొన్ని చోట్ల ఇ్షిివంటి నాక ర్యాలను వర్పాటుచేసినప్ప టికి 

అక్క-డి యువజనులు వాటిని ఉపయోగించుకో లేకపోవడం కూడా 

జనుగుకుంది. అటువంటి సమయంభో ఆ (పాంతం యువకులకు అక్కడ 

ఏర్పరచిన వినోద కార్య కమాలన్ని తమసాకర్యం కీ సమే అని వారు 

"తెలుసుపు నేలాగ చేయాలి. ఈ కార్యక్రమాన్ని (వభుత్వం, వైవెటు 

రంగాలలో పనిచే స్తున్న సాంఘిక సండేమ కార్యక రలు చేపట్టాలి, 

యువజనుల అలజడులను, అశాంతిని సమాజంలో చేపడానికినల 

కారణాలను 'బె*గా అరం చేసుకుని వారి అవసరాలను తెలుసుకోవాలి. 

(పభుత్వం విద్యావిధానంలో అవసరమైన ఈ మార్పులను ప్రవెశ పెట్టడం 

ద్యారా వారి విరామసమయం సద్వినియోగం కావడానికి తో క్పడాలి, 

వారు విద్యావిధానంలో ఆశించే హూక్పులను తెలుసుక వాలి, యువ 

కుల ఆకాంక్షలను నిర్హ క్షం చేయరాదు. యువజనులు నిర్మాణాత్మక 

కార్యకమాలలొ పా "నేటబ్లు |పోత్సపాంచడానికి వి విశ్వవిద్యాలయాలు: 

కళాశాలలు, |పభుత, సై వెట్ సంస్థలు, ఉన్నత పాఠశాలలు మొద 

లె నవి Sac జాతియ సాంఘీక సేవ (N. S. ఏ, నేషనల్ 

శాట్ కోర్" (N.C CC) మొదలైన పథకాలను నిర్భహించడం జరి 

గింది, యునకుల మానసిక పె పాస్థతీని అవగాహన వేసుకుని వారికి ఆహ్లో 

దాన్ని క లిగించేలాగ చెయడానికి యునజనసం వేమ కార్యక రృ ర లందరూ 

కస చయనలసి ఉంటుంది, యువకుల సంఘ వ్యతి రెక [పవ రెనను సి 

దిద్దడానికి విద్యా సంస్థలు; తలిదం|[డులు, స్వచ్చంద సేవాసం్భలు, 

(పభుత్వం బ్ర”; ధ్యతే దహంచవలసి ఉంటుంది. ఉసన్య్యానాలు, | వచురణలు, 

ఆడియో |పసంగాలు, చర్చలు, చలనచి తొలు మొదలైన వాటిద్వారా 

యువకులకు బోధించనచ్చు. కొందరు యువకులు కొన్ని లోవాలవల్ల 

అక్రమ్మపవ రృనకు అలవాటుపపవపుం జరుగుతుంది. అటువంటి లోపాలను 
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సంఘ సండేమ కార్యక రృల సహాయంతో తగిన చికిత్స చేయించాలి. 
ప జా సుజులు, మనోరోగ శా,న ఈ విషయంలో మనో విజ్ఞాన శా స్తృజ్ఞ మః శా న్ర్రజ్ఞ్య ల 

సహాయం తీసుకుని సంఘసం వేమ కార ర వా వారి వ్య కిత లోపాలను 
సరిదిద్దవచ్చు. 

© 

సమూహ సవా [పక్రియ ద్యారా నేరసులెన యువకులతో 

పనిచేసి వారి దృక్పథంలో మార్పును తీసుకురావాలి. తెరువాత వారికి, 
వునహావాస సాక ర్యాలను కల్పించడం ద్యారా వారికి సంశమాన్ని 

కలుగజేయవచ్చు. విద్యా్యా లకు విరామసమయాలలోను, సెలవుదినాల 

లోను పనిచేయడానికి కొన్ని ఉద్యోగావకాశాలను కలుగజయ గలగి 

నయితే తాము సంపాదనాపరులమనే సంతృ సిని పాందడ వుకాక 

సంఘ వ్యతిశెక చర్యలలో పాస్తానే అవకశౌాశాన్నికూడా తగ్గించడం 
౧ ౧ 

జరుగుతుంది. విద్యా వ్యాసంగం పూరృ్శయిన తరువాత వారికి అనుకూల. 

మైన ఉదో్టగా లను సమకూర్చడానికి. తగిన కృవి చేయాలి. వృ లకి 

సంబంధించిన సలహోలనిచ్చే కేం దాలు, ఎంప్లాయి మెంట్ ఎక్సేంజ్ లు 

మొదలై వవాటిని ఏర్పాటుచేయాలి. _వభుత్వశాఖలు ఇందుకు తగిన 

సలహోలనిచ్చి సహాయపడాలి. వివిధ (పాంతాలలోగల యువజన సంస్థలు 

ఇందుకు తగిన కృషి చేయవలసి ఉంటుంది, 

యువజకులలో సిరమేరాస్వత తిెలగించి విద్యావంతులను 

చేయడానికి ఉచిత నిర్బంధ విద్యా కార్యక్రమాలను అవులుజర పాతి. 

కొసిసం [పాథమిక విద్యా స్థాయిలో పిల్లలందరూ చదువుకొచేలా౫ 
చూడాలి. ఇందుకు (పభుత్వం, ఇతర స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు ఎంతో 

కృపి చేయవలసి ఉంటుంది. సంఘుసం కము కార్యక రృలు సాంఘిక 
విద్యాపథకం ద్యారా తలిదండులకు ఉచిత నిర్బంధ [పాథమిక విద్యలో 

గల ప్రాముఖ్యతను భోదపర చాలి. నిరకురాస్సు లై న యువతీయువకులకరే 
వయోజన విద్య, సాంఘిక విద్య పథ కాలద్యా రా విద్యావంతులను 

చేయవచ్చు. ఇందుకు (పభుత్వం, సమాజాభివృద్ధి సంస్థలు, తగిన 

సహాయం చేయాలి. దీనివల్ల వారు తము జీవితానికి అవసరమైన 
విద్యను పొంది తమ సంజేమానికి తాము కృషీచేయగలుగు తారు. 
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గిరిజన యువకులకు అవసరమైన పె'ఠశాలలు వసతిగృహాలు 

లభించకపోవడంవల్ల వారి విద్యాభ్యాసం కుంటుపడుతుంది. పంచాయితీ 
అకా ప ణా రా ee 
సమితి, తేదితిర నుంస్ధలుం దా (వాముఖ్యాన్ని గురించి (పచారేం 

వేయాలి. ముఖ్యంగా ఉపన్యాసాలు, చర్చలు, విజ్ఞాన య్మాత్రలు 
ల్ (ఎ 

అ , 

మొదలైన వాటిద్వారా విద్యా (ప్రాముఖ్యతను తలిదర్శడులు గమనించే 

లాగ కృహీవేయాలి. _ గిరిజనుల విద్యా సౌకర్యానికి, గివిజన యువతీ 

యువకులకు వసతిసౌక ర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి, పంచాయలళీ సమితులు, 
ఇ శభ దించరా చల - రు! అద బల్ల రతర స్వచ్చృందె సవాసంస్థలు, వివిధ [వాంతాల గిరిజనుల సంస్కృతిని, 

నారి స్థితిగతులను బాగా అర్థంచేసుకుని వారికీ అనుకూలమైన కార్య 

[క్రమాలను న్మియించవలసి ఉటుంది. 

ముఖ్యంగా అనివాహతువై న యువతీ యువకులకు గృహ వసతి 

సౌకర్యాలను కల్పించాలి. "నె ,ఎమ్ సి,ఎ., చె -డబ్న్య్యూంసి.ఎ; ఎవ, 
యా గా య. 

డబ్ద్యూ.సి. (Y.M.CA., Y.W.C.A., ALW.C,) మొదలై న 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు ఏ3 కోసం వసతి సాక ర్యాలను ఏర్పాటు 

చేయాలి. పారి శామిక యాజమాన్య, తదితరులు తేమ సంస్థ లలో పని 

చే స్తున్న ఉద్యోగులకు గృహా సౌకి ర్వాలను ఏర్వాటు వేయాలి. పట్టణ 

పురపాలక సర కూడా యువతీ యువకులకు (పత్యేక గృహవసతులను 

ఏర్పాటు చేయాలి. 

ప్టుణాలలో అటస్థ లాలను, (గ్రంథాలయాలను, పఠనాలయాలను 

పార్కులను వహ్పాటు చేసే బి*ధ్యతేను పురపాలక సంస్థ వహించాలి, 

యువజనుల ళొరీరకే, మానసిక, సాంస్కృతిక. నైతిక వికాసాన్ని కలుగ 

కేయూలంకే వారి తీరిక సమయాలను సద్వినియోగ పరచడానికి సామా 

జిక శేందాలు, ఆటస్థలాలు, పార్కులు, గ్రంధాలయాలు, కళా 

శేం డాలు ముదలయిన వాటిని నెలకొల్పాలి. 

ముఖ్యంగా పట్టణాలలోగల మురికినాడలలో నివసించే యువతీ 

యు వకులక (పేక మైన సంత్నేము కార్యక్రమాలను ఏర్పరచాలి. మురికి 

వాడలలో విజ్ఞఃన, వినోద సౌకర్యాలను ఏర్పాటుచేయాలి. అంతేకాక 

వారి వద్యాభివృద్ధ క వయోజనవిద్య, సాంఘిక విద్య “కార్యక్రమాలను 
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నెలకొ”"ల్వాలి. యువమండలాలు, మహాళొమండలులు స్థాపించి వా౭లో 

స్వయం సహాయక భావాన్ని పెంపొందించాలి. వారు తేముకె ఏర్పాటు 

చేసిన విజాన, వినోద కార్యక్రమాలను "తామే నిర్వహించుకోగలి గేట్లు 
pan డా 

చేయాలి. ఈ విధంగా మురికివాడలలో నివసించే యువతీ యువకులు 

పటణంలోగల తదితర |ప్రాంతాలలోగల యువతీ యువకులతో సన్ని హిత 
డ్) 

సంబంధం వర్చరచుకొని ఐక మత్యంగా అందరూ కలసి పనిచేసే అవకా 

గాలు అభివృది చెందుతాయి. 
ధ్ 

పభుతే(ం, పుగపాలక సంసల్కు  సంచంద సేవా సంసలుః (ఎభుల్యం వు సం్య్టలు, గచ్చు ౫౮ సంస్ధలు 

ఉమ్మడిగా గాని, ఏడివిడిగాగాషి, మురికివాడలతో నివసించే యువతి 

యువకుల సంశ్నేవూార్లమైం చన్నచిన్న పరి శేమలను నెలకొల్పడం సయం 

ఉపాధిని కలిగించడం, మొదలెన కార్య ప్రమాలను పవేశ పెట్టాలి. 

(ప్రస్తుత విద్యా విధానంలో మార్పుతిసుకునివచ్చి యువతీ యువ 
కులలో అలజడులు, నిరాశే, నిస్పృహలు తొలగించడానికి (పభుత్వ , 

స సాలు కపి. చేయాలి. యువతీ 

యువకులకు ఉద్యోగ వ కాశాలను అభివృద్ది చేయాలి. సాం శేతిక నివుణు క 

విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇతర విద్యా సం 

లైన విద్యావంతులకు (పభుత్వ ఆస్థులను ఇచ్చి వాకు స్వయంగా జీవనో 
పాధిని కల్పీంచుకొనేట్లు చూడాలి. వృ క్తిసంబంధమైన మార్గదర్శక 
కేం దాలను | పతీ విశ్వవిద్యాలయం, జిల్లా తొలూకా స్థాయిలలో 

ఏర్పాటు చేయాలి. 

యువజనులలో నిరత రాస్యతను తొొలగించాలంకు సాంఘీక Du 
సంవ్యము కార్యక రలు, (పజా[పతినిధులు, విద్యాసంస్థ లు, (పభుత్వం 

బాధ్యతేవహాంచవలసివుంది. పీకి ద్యారా వయోజన విద్య: సాంఘిక 
విద్య కార్యక్రమాలను తీ వస్థాయిలో వెంవెందింవాలి. 

వివిధ యువజన సంచ్నేవు కార్యక్రమాలను ఈ క్రింది విధంగా 
చెరొ-నవచ్చు. 

స అనల A =r | న. 1. కెంపస్ సర్వీస్ (01018 service) 
1955-56 సంవత్సరాల మధ్య విద్యామంతిత్వశాఖ “ది కేంప్ 

వర్ు పాజ్యెగ పథ కాన్ని. నెలకొల్పింది. “ఈ పథకం ద్వారా విద్యా 
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సంస్థలలో వినోద. కార్యకమాలను మెరుగుపరచి, పెంపొందించడం 

జరిగింది. పాఠశాలల రోను. కళాశాలలలోను, వినోదవు హోలు, ఆడిటో 

యమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్ , జిమ్నే సాయమ్, ఆటల న్రేడియమ్, సి చెన్ 

ఎయిర్ భీయెటర్, మంటపం మొదలైన సాక కర్యాల వరకు కు [గాంటు 

ఇచ్చే ఏర్పాటు ఈ పథకంలో ఉంది. ఇందులో మొక ముఖ్యమైన 

అంశ మేవుం కే పివిధ వినోద సౌకర్యాలను ఏర్పరచిన సంస్థలు వాటి 

క్షయే మొ త్తం ఖర్చులో ౨5 శాతం ఈ పథక ౦ద్వానా పొందుతాయి 

అందులో 5 శాతం ఉపాధ్యాయుల - విద్యాష్టల (శ్రమదానం నుంచి 

పొందడం జరుగుతుంది. ఈ పథకం కుంజు కమిటీ 'మెప్పుదలనుకూడా 

పాందిగలిగింది. ఈ పథకకాన్ని వి స్ఫృతం చేయడానికి కుం|జు కమిటీ 

కొన్ని సలహాలనుకూకా అంద చెసింది. ఈ పథకం ముఖభ్యోదైశం (శ్రమకు 

విలువనివ్వడం. డానిద్వానా (శామికుల హోదాను సెంపొెందించడం, 

ఉపాధ్యాయులు, పద్యాద్ధ్రలు వినోద కార్యకనూల నిర్మాణంలో 

పానొనడంవల్ల వారిసేవను గు రించడానికి పీలయింది. ఇప్పటివరకూ 

ఈ పథకంద్వారా 175 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేయడం జరుగుతుంది. 

Ze యంంవజనుంల సలహా కెం దాలం (Youth counselling) 

వివిధ రకాలే న సమస్యలుగల యువజనులకు శాస్త్రీయ పద్దతిలో 

సలహానివ్వజూన్ని యువకుల సలహాచేవలు అంటారు. ఈ సలహాసే సేవలు 

వా శా ప్రీయ పద్దతిలో లభిసాయి. ఈ సలహా సేవలను వ్య కిగతంగాగాని, 

సామూాహాకి' ౦గాగానీ అందించవచ్చు. ఈ సలహాపద్లలి సలహాోదారుకు, 

క మధ్య జరగిన సంభాపణవె ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ సలహా 

పతి అన్ని విధాలా వ్య కి సేవా పద్ధతిని పోలిఉంటుంది, వ్యక్తినెవా 

పపతికిగల ఛేదమేమంకు సలహాప చెతిలో సలహాదారుడు సేవార్థితో 

మా|త'మే పనిచేస్తాడు. వ్య కి శేనా పద్ద పవతితో వ్యక్త కి సేవా కార్యక ర ర 

సన్యా గోపాటు అతనికి సంబంధించిన వ్యక్త కులతో అవసశాన్ని బ్య 

వ్య క్పిగతంగా కసీ చేయవలసి ఉంటుంది. ఈ సలహాసేవలు పాఠ 

శాలలు, కళాశాలలలో నే కాక ఉద్యోగ శేం_ాలు, పునరావాస 
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శకేందాలు, నె నె ద్యాలయాలు, ఆరోగ్యా శమాలు, కారాగారాలు,. 

సుషేమ సంస్థలు మొదలై న అనేక సంస్థ లలో యువకులకు సలహాల 

నిచ్చి వివిధ రకాలైన సమస్వలను పరివృ-రించడాసనికి ఉపయోగ 

పడతాయి. దీనివల్ల వ్య కిల సమస్యలను పరిష్క-రించడ మేకాక వారి 

సర్వతో ముఖాభివృద్దికి కూడా కప్, జరుగుతుంది. సలహాపద్ధతి వల్ల 

యువజనులు తమ (ప స్తుత సమస్యలను తాము పిపు _రించుకొ నేలాళ 

శక్తిని పొంచేటసు చేయడమేకాక భావిబీవితంలో మరి వ ఇతర 

సమిస్యలు ఎదురైనా ఇతరుల సలహో సం పదింవుల అవసరం శేకుండా . 

తమంతట తామే పరిష్క-రించుకొ నేటట్లు చేయవచ్చు. అం తే కాక. 

అుతర్చతంగా దాగిఉన్న యువజనుల శ్ క్రి సామర్థ్యాలను బహీర్హ తంచేసి 

వాటిని అభివృద్ధిపరచడానిక ఏీలవుశుంది. సమస్యాపూరిత వ్యక్తుల. 

సమస్యలను తొ౬గించడ మేకాక వారిజీవితేంలో సుఖశాంతులను కూడా... 

సెంపొందింపజియవచ్చు. యువజనులు తమ సర్వత ముఖాభివృద్ధికి 

తేమ వ్యక్తిగత వనరులు ఉపయోగించు! ో గల్సిలే శ క్రి సామస్థ్యాలను 

పాందు తారు. ఉదాహరణకు పాఠశాలలలో చదువుతున్న సిగ్గు. 

వీడియుగల బాలుడు సలహా చే సేవాశేం దానికి చేరినట్ల యి శే, సలహా. 

దారుడు శేవలం ఆ నొలునికి సిగ, బడియాన్ని ట్ర్ గెలగించడ మేకాక -. 

అతేడు దృఢ మొన వ్య కీ వగా అభివృద్ది దిచెందడానికి కూడా సహాయం - 

చేస్తాడు. ఈ విధంగా చేయడ ంవల్ల ఆ బాలుడు తన వ్యక్త కేగ్గత క కి ప 

సామర్థ్యాలను ఉపయోగించుకుని ఇతర తా అభివృద్ది చెందడాని! 

సీలవుతుంది. 

సాధారణంగా సలహా శేందాలు అనగా నె వాలా సులభ వె 

కార్యక్ర మంలాగ అనిపి స్వంది. కానీ ఇది శేవలం ఉచిత సలహాలని 

కందం మాతం కాదు. సమస్యాపూరితులై యువతి యువకులు స 

స్వలకు కారణాలు తెలుసుకుని అనుభవంగల కార్యక రృ సలహా కేవల 
అందిసాడు. ఇందులో సలహోదారుకు, సే సెవార్షి ర్భికిమధ్య వృత్తి త బాంధ 

మేర్పడాలి. ఈ సంబంధం అసలై న స్వభావాన్ని వర్ణించడం కహపాః 

ఎందువల్ల నం కే ఈ సంబంధం ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్యగల ౫ సంబ 
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వంటిదిగాని, ఉపాధ్యాయుడు - పిద్యాస్టల మధ్యగల సంబంధం వంటిది 

గాస్ కాదు. అబేవిధంగా ఉపకారం చేశే సవాడు, ఉపకారం పొందే వాడు 

ఏరిమధ్యగ ల సంబంధం వంటిదికూడా కాదు, కనుక ఈ సలహో వేవలో 

సెవార్డి కి, సలహో దారుకే వుధ్యగ ల సంబంధం ఒక అద్వితీయ మైన 

సంబంధం. అంతేకాక ఈ పద్గతిలో సలహాదారును సవారి సమస్యను 

పొప్కంరించడు. సేవార్టి తన సమస్యను తాను పిష్క_రించుకొనేలాగ 

చేయడానికి సలహాలనిచ్చి సహాయం చేసాడు. ఈ పద్ధతిలో సాధ్య మె 

నంతి వరకు సేవా న్ స్వయం నిర్ణయం చేసుకొనే శక్తిని సంపాదించు 

కొనడానికి పప్రయన్నాం జరుగుతుంది. కాని సెవాళ్టి శారీరకంగాగానీ, 

మానసికంగాగానీ, అశ కుడ కె తనంతటతాను సమస్యా పరిష్కరణ 

పఫవతిని నిం యించుకో లేని పొసితిలో కార్యక రృ సమస్యా నిర్హయంచేసి 
సె బె థి భి ల 

పుష్కురణ చేసాడు. ఈ సలహా పదతిలో పత్యేక మైన వా వ్రీయ పద 
మి ల యా మా కూ యు 

తులు నమా లేవు. సలహో పద్ధతి "కేవలం సేవార్టి ఏర్పాటువేసిన పరిసర 

(౮ 

భయం, ఆందోళన లేకుండా తన సమస్యా కారణాలను, పరిస్థితులను, 

వాతావరణంచె అధారపడి ఉంటుంది. సెవార్థి పిగ్కు  వీడియం, జంకు, 

అన్ని టిని స్వేచ్చగా వుష్పుడానికి అనువైన నాతావరణాన్ని సలహో 

దారుడు సృస్టాంచడం ఈ సలహా పద్ధతిలో అత్యంత (ప్రథాన మైన 

విషయం. 

వ్య కులు చయొవన దశలోగల తమ మూ ర్మిమత(ం నుటుంబ 

జీవితంలోను, పాఠ శాలలోను, వృ త్తి విషయంలోను, యువతీ యువకుల 

మధ్యగల లై లె ౧గిక్ విషయంలోను అజమ యో జత్వం చెందకుంట"” ఉండ 

దానికి వారిక్ మాొవన దశలో కొన్ని సలహా సహాయూల అవశ్యకత 

ఎంనేనా ఉంది. బేకపోతే వారు జీవతంలో సప్పబాటు చేసుకో బేక 

అనెక స సమస్యలకు గురి అవుతారు. ఈ సలహా సహాయాలను యువజనుల 

సలహా సహాయ సేవల ద్యారా పొందడానికి పిలవ్రుతుంది. 

ఈ "కేం దాలభో సలహో పద్దతి నాలుగు దశలలో పూరవు 

తుంది. మొదటి దశలో కార్యక ర ధ్ర సేవగా తో వృ త్రి చాంధ వ్యాన్ని 

వర్పరచుకుంటాడు, రెండోదశలో సేవార్థికి తన సమా వ్య గుంంచి, తాను 
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చేరిన సంస్థ గురించి అవగాహన చేయడం, మూడో దశలో సమస్యా 

పిమ్యరణకు [వణాళికలను తయారుచేయడం జరుగుతుంది. నాల్లో' 
ను పరిష్క-రింనుకొ నేటు 

౧౧ 

పంపడం జకుగుతుంది. 

దశలో ఆ |పణాళిక దారా సేవార్డి సము 

చేయడం లేదా అవసరమైతే వేరొక సంస్థ 

యువజన సలహా సెవ = సూ తాలు 
1. వ్యక్తుల మానసిక సామర్థ్యాలు వేరువేరుగా ఉంటాయి. కనుక బే 

విధ మన పరిస్థితులకు యువకులు భిన్నాభి పాయాలను కలిగి ఉంటారు, 

కనుక యువజనుల శక్తి నామర్థ్వాలనుబ్యా సహోయం చేయాలి. 

2. యువజనులు నివసించే పరిసరాలు త్వరితంగా పరివ రన చెందు 

న్స 
క్ర 

తున్నాయి. త్వరితంగా పెవ రన చెందుతున్న సపసరాలు యువ 
వా! 

జనులవై అత్యంత (పఖ "నాన్ని చరాపడంవల్ద వారిసస్తుఖ *బు (వ్మకియ 

మామతున్న ప3సరాలకు అనుగుణంగా లేదు. కనుక వారిని మారు 

తున్న పకిసరాలతో స్వ బాటు చేసుకొ నేలాగ చేయాలి, 

వీ యువజనుల పరెస్టితులు కూలంకపవంగా అవగాహన చేసుకుని వారు 

మజానదాయవ మన సిం యాలు తీసుకొ చేటటు సలహాలివ్వడం 
ర్న ౭ ౯3 గా 

జివసరం. 

4, యువజనుల సమస్యను 'సలహోడారుడు. నిన్హ యించి సేవారి తన 
ద్ క 

చెప్పుచేతలలో ఉండేలాగ చేయకుండా, అతనికి స్వేచ్చా స్వాతం 

_తాలసిచ్చి తన సమస్యను తానే నిర్దయించుక్" నేల*౫ సహాయం 

చేయాలి. దీనికోసం సలహాదారుడు (పజాస్యామిక విలువలను 

దృపిభో Res ప్రో వాలి, 
లు రలు | 

ఏ సలహోడాకుడు యువజనులతో అత్యంత సన్నిపాత సంబంధాలను 

సలకొల్పు కో వాలి. ఈ సన్నిహాతే సంబంధం ద్యారా సేవాస్టలు 

సలహోదామనితో జంకునొంకులు, సిం బడియం, భయం, ఆందో 

ళన మొదత న మానసిక ఒ తెడులకు లోనుకాకుండా స్వెచ్చగా 

మాట్లాడగలుగు తాడు. సే వారె కి సలహాదారుడు ఒక స్నేహితుని 
a 

గాను, తేతవె త్తగాను, నూర్షదర్శకుడుగాను కనిపించాలని. నేవ్యాకి 

సలహో దారుని పట్ల నమ్మకం ఏర్పడటం అవసరం, 
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6. సేవార్టి సమస్య గురించి. తెలుసుకోడానికి సలహాదారుడు సేవార్ణి 
తలిదండుల వ్వునుంచి, వాఠ వాలలోగల రకార్దుల సహాయంతోను, 

స్నెహితుల ద్యారా, ఇరుగుసెకుగ్సు ద్యారా తెలుసుకోవాలి, సలహా 

దారుడు ఎక్కు-వ విషయాలను సెవాక్టి నుంచి మాత్రమే సరగ 

హీంచగలడు. మొదట సెవాక్టి వద్దనుంచి విషయాన్నంతటిన్ పేక 

రించడానికి | పయత్నించాలి. గృహ పిశీలనవల్ల యువకుని జీనిత 
చరితను తెలుసుకోవచ్చు. 

7, సలహోదారుడు సేవార్డి తో కలసి కృషిచేసి సేవార్థి తనను, తన 

సమస్యలను అనగాహన చేసుకుని, స్వయం నిర్భయం తిసుకుని తన 

సమస్యలను తానే పకిష్క_రించుకొ నేలాగ వేయాలి. కనుక సలహో 

దారుడు చేవారి తో కలసి పనిశేయాలికానీ చేవారి కోసం పని 

చేయరాదు. ఫ్ ఫ్ 

యువకులకు సలహా అందజేసే పద్ధతిలో ముఖ్యంగా గు రంచుకో 

వలసిన విషయా లేవం'కే 

1. సలహాదారుని పూరి కాల ఉద్యోగిగా (Full Time Worker) 

నియమించాలి. అతెడు యువజనులతో సక్రమంగా పనిచేయగలిో 

వయసు, విద్య, అనుభవం కలిగినవాడై. ఉండాలి. విద్యా ర్లతతో 

పాసు వ్య కుల సమస్యలను అవగాహన చేసుకోగలిగిన, యువకుల 

మానసిక (పవృ గ్లిని తెలుసుకోగలిగినవారై ఉండాలి. మనో వైజ్ఞా 
నక్ష శాస్త్రంలో (పాపణ్యతనువొంది ఉంజాలి. యువజనులు తవు 

సమస్యలను తాము పెష్కరించుకోగలర నే విశ్వాసాన్ని సలహా 
దారుడు ఏర్పరచుకోవాలి. అంతేకాక యువకుల కవసరమైన 

సవమూజంలోగల వనరుల గురించి సలహాదారుడు తెలుసుకుని 

ఉండాలి. 

2. సలహా సంస్థలలో మనోవిజ్ఞాన కాస్త్రవే_త్త మనోరోగ చికిత్సా 

శా న్ర్రవే త్తిలను కూడా నియమించాలి. ఏరు యువకుల మూర్తి 

మత పరీశ్లు, అభిరుచుల పరిశ్లు జరుపు తారు. 

15). 
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ల. ఈ సలహా సంస్థ, ఇతర సహాయ సంస్థలు అంటే వృత్తి సలహా 

"శేయ్యదం ఉదోషగ శిశుణా అవకాశాలకు సలహలని చ్చే సంస్థలతో" 

సంబంధం నర్పరచుకో నాలి. 

4. ఈ సంసకు ఒక గంభాలయం ఉండాలీ. ఈ | గంఖ లయంలో 

యువకలకు మార్హదర్శకంగా ఉపయోగ పే పుస్త స కాలేక "వినే 

దాన్ని, విజ్ఞానాన్ని కలిగించే వు స కాలు ఉండాలి. 

5. ఈ సంసలతో భాగంగా వినోద కార్య |కమాలు, హోవీలు ఏర్పాటు 

చేసే అంగాలుకూడా ఆంణాలి. దీనివల్ల ఇందులోగల యువజనులు 

రోగులవలే సమస్యాపూ3త వ్య క్తులవలే నిరాశా నిస్పృహలతో 

వారి సమయాన్ని వృధాగా గడపకుండా వినోద శార్య|క మాలలో 

పాల్లొని సంతోషంగా కాలాన్ని గడపగలరు. అంతేకాక ఈ వినోద 
కార్యక్రమాలు, (గంధాలయాలు ఏర్పరచడంవల్ల యువకులు 

పాప్లొనే ఆటలబక్టి, వారు చదువుతున్న వు స్త కాలనుబట్ట; సాహ 

త్యాన్నిబట్టి సలహాదారుడు. వారిని చక్కగా అవగాహన చేసుకుని 

అతని సమస్యను త్వరగా ప పకిష్క-రించడానికి వీలవుతుంది. 

సలహాదారుడు యువకులపట్ట అధికమైన శస్ద కనబరచాలి. అంతే 

కాక సలహా సహాయక కృషిలో అభిరుచిని కలిగి ఉండాలి. అతడు 

మానసికంగా పరిపక కలే పంద ఉండాలి. అతడు చక్క-టి మూర్తి 

మత్వంతో' యువజనులను ఆకెర్షించుకొనే శక్తిని కలిగి ఉండాలి. 

సలహాదారుడు దయ, జాలి, స్నేహాభావం, చవముత్కా-రశ క్రి, రి, 

స్వః పరభేదం లేకపోవడం, చాక చక్ష్యం, తెలివితేటలు మొదలై న శక్ర 

యు కులు కలిగి ఉండాలి. ఇతరుల అవసరాలపట్ల అవగాహనతో 

ఉండాలి. ముఖ్యంగా సలహాదారుడు యువకుల మానసిక (పవృ తిని 

అవగాహన చేసుకోగలిగివాణ ఉండాలి. 

సలహాదారుడు వ్యక్తినే సవా పద్ధతి, సామూహిొక సేవా పద్దతి పట్ల 

అవగాహన కలిగి, క్ల బ్బుల్లో, అటస్టలాలలో, తరగతి గదులలో, యువ 

కవులతో పనిచేయగల శక్ర కలవాడుగా  సమాజంలోగల పరి శమలు, 

వర్శక వ్యాపారసంస్థలు మొదలై నవాటి వృత్తి ప్ర పరిస్థితులు పరిజ్ఞానాన్ని 



యువజన సంకేమ సేవలు 297 

ఫొంది ఉండాలి. వృ త్తిసేవలు చేయడంలో అనుభవం మొదలైన, 

లక్షణాలకు ఆలవాలం కావాలి, 

వృత్తి మార్గదర్శక కెందౌలం (Vorational Guidance 
Clinics) 

వృ_్తి మార్పదర్శక 'కేం్యదాలంకే వృత్తిలో ఎదురైన సమ 

స్యలను పరిష్క-రించుకోడానికి వర్చాటుచేసిన మార్హ దర్శక సలహాోలనిచ్చే 

శేందాలు. ఈ వృ త్తి మార్గదర్శక కృషీ పాఠశాలలలోను, సాంఘిక 

సంవేవు సంస్థ లలోను ఒక భాగంగా ఏర్పరచబడింది. పాఠశాల, కళా 

శాల విద్యార్థులకు, ఉదో్యోగావ కాశాలక్రు ఎదురుమా సున్న యువకు 

లకు, ఉదో్యోగాలున్న యువకులకు ఈ వృత్తి మార్హదర్శక శేం[దాల 

ద్యారా వ్య క్కిగతంగా సహాయం లభి స్తుంది. విద్యా సంబంధ సమస్య 

లకు, వృ తి సంబంధ సమస్యలకు సన్నిహిత సంబంధం ఉంది. కనుక 

(పథి వృ లి మార్షదర్శక్ష శేందలలోను విద్య, వృ_ి సంబంధమైన 

సలహాలను సమన(య పరచవలసిన ఆనశ్యేకతే ఏర్పడుతున్నది, వృత్తి 

నూర్షదర్శక "శేండాలు విద్య, వృ తెసంబంధితే సమస్య లేకాక ఆరోగ్యం, 

వనా ర్ మత్వే సర్దుబాటు, నుటుం'బ సర్దుబాటు మొదలై న వాటికి సంబం 

ధించిన సమస్యలను కూడా పరష్క_రించడానికి కృపి. జరగాలి. ఆరొగ్య; 

మూ 5 మత, కుటుంబ సంబంధిత సమస్వలవల్హ అధిక సంఖ్యాక యువ 

జనుల వృతి సమస్యలు క్లిష్ట మనుతున్న వి. పూర్దదర్శక శేందాల పరిథి 

సమాజాలనుబ'!ి, , చేశాలనుబటి మారుతుంది. మార దర్శక శేం[దాల 
ల్ లు ౧ 

పుధి ఆయా సమాజాల సాంఘిక, ఆర్థిక, ఉద్యోగ, విద్య, సంస్కృతి 

ముదలై నవాటి పరెస్టితులనై ఆధారపడి ఉంటుంది, మార్లదర్శక శేంచా 

లకు గల పిమితులను 'బొహ్యపరిమితులు,అంతేః పరిమితులు అని రెండు 

భాగాలుగా విభజించడ మెంది. బాహ్య పరిమితులు సమాజానికి సంబం 

ధించినవి, అంతః పిమితులు మార్హదర్శకే కేం దాలకు సంబంధించినవి. 

భారత చేశంవంటి నిరుద్యోగ సమస్యాపీడిత -దీశాలలో మార్త 

దర్శక శేం_దాలు తనువద్దకు సహాయార్థ మై చేరిన యువజనులకు 
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ఉద్యోగావకాశాలను కల్పించే పరిధి బాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అల్వా 

కంగా వనుకబడిన చేశాలు వృ _తిమార్ల దర్శక కేండాలను నడపటం 

వృభావ్యయంగా భావించి అటువంటి సౌకర్యాలను ఎక్కువగా ఏర్పాటు 

చేయడం లేదు. అటువంటి శకేందాలు కొన్ని టిని నెలకొల్పి నప్పటికి అవి 

సంత్భ పీకరమైన, సంపూర్ణ మైన, సిబ్బం దిసిగాని, పరిక రాలనూగాని 

ఏర్పాటు చేయడం లేదు. అటువంటి సమయాలలో ఈ మార్షదర్శక 

శేర్యడాల పరిధి చాలా. బలహీన పరిస్థితికి దిగజారే [పమాదం కూడూ 

ఉంది. 

ఉద్యోగాల నియామకం కూడా ఎక్కువ భాగం యువజనుల 

యోగ్యత, అన్హాతనుబ్ట్టిగాక, జాతి, మత, పాంతీయ అంశాలవై 

ఆధారపకి ఉంటున్నది. అటువంటి సరిస్థితిల- వృత్తి పూ్యదర్శకి 

కేం దాలు యోగ్యతగల నిరుద్యోగు వైన యువకులకు వేగంగా ఉద్యో 

గావకాశాలను 'మాపించ లేకపోవడం సంభవి సున్నడి. 

సాంఘీక పరిస్థితులు, సొంస్క్య్బృతిక విలువలపై అధారపడిన అనే? 

మంది యువజనులుగానీ, వారి తలిదం[డులుగాని అన్ని రకాల ఉద్యో 

గావకాశాలను వినియోగించుకో లేకపోతున్నారు. ఏిభిన్న, వృ త్తులమె 

విభిన్న అభ్నిపాయాలను ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతున్నది. కనుక వృ్తే. 

మార్షదర్శక శకేం చాలు యువజనులకు ఉద్యోగావకాశాలను అ స్వెషించి 

అందచేసినప్ప టికీ వాటికి యువజనులందరూ అంగీకరించడం లేదు. 

మన దేశంలో గల విద్యా ఏనోదం వల్ల కూడా అనేకమంది 

యువజనులు ఉద్యోగాలను పొంద లేక పోతున్నారు. కొంతమంది యువ 

జనులు విద్యా విషయంలోను, వృ తి శికణ విషయంలోను మంచి 

హోదాను, అర్హతలను సంపాదించగలిగినప్ప టిక ఆ హోదాకు సంబం 

ధించిన విద్య; ధిక్ రాకు, ఉద్యోగావకాశాలు తక్కువగా ఉండడం సంభ 

ఏ స్తున్నది. మన చేశంలో గల విద్యా విధానం వృ త్తి కేంద్రీకృత 

మెందికాదు. కనుక విద్యా వ్యాసంగం పూర్తయిన వారందరికీ ఉద్ 

గాలు లభించడం లేదు. దీనివల్ల కూడా వృత్తి మార్హదర్శక కేందాల 

పరిధి వి సృృతం కాలేకపోతున్నది, 
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వృ లి మార్హదర్శక కేం[దాల సంఖ్య మన బేశంలో చాలా 

తక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పస సుతం అమలులోవున్న క్ డి 

పాటి వృ త్తీ మార్గదర్శక శకేందాలు సంపూర్ణంగా నెలకొల్ప బడ చేదు. 

అసంపూర్ణ వృతి మార్చ దర్శక శం చాలు సంత్ఫే పికరంగా తేమ 

లమోలను నరవేర్చలేకపోతున్నాయి. 

వృత్తి మార్గదర్శక కెం దాలు . అవసరమైన పద్ధతులు 
వృ లి తీ మూర్త ర దర్శక శేందాలు తవు లమ్యాలను నాధించు 

డానికి ముఖ్యమైన పద్ధతులు రండువిధాలుగా చెప్పడమైంది. 

1. మానసిక [పవృ తి పరీతేలు 2, వృ త్తి సంబంధమైన విషయ సేకరణ 

నృ త్తి పూర్లదర్శక కం దాలు ఎ వుంఖ్యమైన సరా తాలు 

వృ వూర్డ దర్శక శేం[దాలు యువ జనుల సభా వానికి, వృతి 

లేదా విద్య లేదా శితణా స్ఫభావాల మధ్య సమన్వయాన్ని ఏర్ప 

రచడానికి కృపి చేయాలి. ఉదాహరణకు సిగ్గు బిడియం ఎక్కువగా 

ఉన్న యువకుడికి 'సేల్చ్మేన్ ఉదో్యోగంలభి స్వే స్తే అతనిఆధికారి అతడి 

స్వఫావం ఆ ఉద్యోగానికి సరిపోలేదని అతడిని కొద్ది కాలంలోనే 

ఉదొోగంనుంచి తొలగించే వమాదం ఆంది. "కానీ అటువంటి సమస్య 

గల యువకుడు వృ త్తి మార్గదర్శక శేర్యడాలను సందర్శి స్టే అతడు 
సహాయాన్ని. వొాందగలడు. వృ తి మార్లదర్శక  శేందాలలో 
సంతృ ప్రీకరమైన శాస్త్రీయ పద్దతులను, పిజ్ఞనాన్ని ఉపయోగించి 
ఆ యువకునిలోగల సీఏ, బిడియం మొదలై న మానసిక (పవృ తు 

లను తొలగించి అతడు కొద్ది కాలంలోనే తన వృ త్రి స్వభావంతో 
సప్పబాటు చేసుకొ నేలాగ చేయవచ్చు. 

వో 

ఏ, యువజనులు తాము పనివేసే వృత్తిలో జో పోటీపఠిక్షలలో 

G ల్తీర్తులవ డానికి విలుగా వారిని అభివృద్ది చేయాలి. 

లీ, యువకులు, తేలిదం[డులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్య, న్క్ష బ్రా "కేయ్యడాల 

అధికారులు, ఉదో్యోగాధి కారులు, కార్యనిర్యాహాకులు, 'కార్య 

క రలు, వై ద్యాధి కారులు తదితర స్వచ్చంద సేవా సంస్థలతో 
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సమన్వయం వర్పరచుకో వాలి. ఈ విధంగా వృ మా మాగదర్శక 

కేందాలు అ నేక పాభాన తే చెందిన రంగాలతోను, వ్వ క్షు కులతోను 

సన్నిహిత సంబంధాన్ని వర్పరచుక్వడంవలన యువజనుల సమస్య 
లను సంతృ పీకరంగా పరిష్క-రించడం జరుగుతుంది. 

ఈ వె చెప్పిన మూడు స్మూతాలకైన ఆధారపడి కృషిచేసే 

మార్పదర్శక శేందొలు నియమించిన సలహోడారుడు అనేకరకాల 

పద్దతులను ఉపయోగించి కృషిచేసి ఫలితాన్ని పాందడం సాధ్యమను 

తుంది, యువకుల విషయాలను సక్రమ పద్దతిలో స సేకరించడానికి ఈ 

సూ(తాలు ఉపయోగపడతాయి. మానసిక (పవృతుల పరీక్షలను 

స క్రమపద్దతిలో ఉపయోగించుకోగలుగుతాడు. వృ క్రిసంబంధవైంన 

విషయాలను యువకులకు ఉపచేశించడం, పరిశ్రమలను సందర్శించడం, . 

తలిదం|డులతో చర్చలు మొదలై నవాటిద్య్వారా తన కార్యక్రమాన్ని 

సఫలికృతం చేసుకోగలడు. 

భారతదేశంలో వృత్తి మార్గదర్శక కెందాల అభివృద్ధి 

1935 వ సంవత్సరంలో కలక తా విశ్వవిద్యాలయం మనో 

నెజ్జునిక విభాగం వాను విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్గుల మానసిక శ క్షి 

సామర్థ్యాలను తగినరీతిలో పరికశులు జరిపి వృతి సలహాల నివ్యజానికి 

వృత్తి మార్లదర్శక శేండాలనుపోలిన సంస్థను నెలకొల్పారు. 1945 వ 
సంవత్సరంలో పాట్నా పిశ్వవిడ్యాలయం లో డిపాా మెంట్ ఆఫ్ మైక్ 

లాజికల్ సర్వీసెస్ అండ్ 8ౌ5\.(Depariment of FPsycholo- 

gical Services and Research} అనే విభాగం నెలకొల్పబడింది. 

1941 వ సంవత్సరంలో బొంబాయిలో చజేటిల్బోయ్ (Bartle boi 

ఒక మనో వైజ్ఞానికుని సహాయంతో ఇటువంటి వృ త్తి మార్హదర్శక 
కిం దాన్ని నెలకొల్పడం జరిగింది. 1947 వ సంవత్సరంలో పార్గీటో 

(టెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్శీ పంచాయత్ ఫ ఫంజ్ అండ్ (ప్రోపర్టిస్ అనే సాంఘిక 

నంశేము సంస్థ ఒర వృతి ట్రై మార్జదర్శక కేం దాన్ని నెలకొల్పడం జరి 

గింది... ఇది మొట్టమొదట పార్శీ యువజనులకు నూ తమే సహాయాన్ని 



యువజన సంచేవు సేవలు 
991 

సామితం చేసింది. కాని [క్రమంగా ఈ సంస్థ సహాయం అన్ని మతే స్తుల 

వారికి వి స్ఫృతం చేశారు. దీని తరువాత ఈ శేందాన్ని అనుకరిస్తూ 

అనేక వృత్తి మార్హదర్శక "శేం దాలు నెలకొల్పడం జరెగింది, వాటిలో 

ముఖ్యమైనవి కలకతాలోగల వృ తిమార్షవర్శక సమాజం(''ం౯ational 

Guidance Society), జలంధర్ లోని యునై జెడ్ క్రిష్టియన్ మిషన్ 

ఆఫ్ నార్టన్ ఇండియా. (United Christian Mission 01 

Northern India), బొంబాయిలో 'సజరాల్ పరిశోధనా సమాజం 

మొదలై నపి నెలకొల్పబజ్ఞాయి. బొ
ంబాయిలో రోటరీక్షబ్ , కలక తాలో 

వె. ఎమ్. సి. ఎ గై సీ, (0. &ఎ) మొదలైన వె వేట్ రంగాలు 

కూడా మార్హదర్శక సహాయ శేందాలను నెలకొల్పడం జరిగింది. 

ప్రభుత్వం = వృత్తి పారదర్శక కందా?లం 

1947 లో ఉ త్తర్మ్వపబేశ్ (పభుత్వం మార్గదర్శక శేం దాన్ని. 

నెలకొల్పడం జరిగింది, (పభుత్వ వృత్తి మూాళ్టదర్శక శేం[దాలలో ఇది 

(ష్మపధ మైంది. 1950 వ సంవత్సరంలో బొంబాయి (ప్రభుత్వం వృత్తి 

నూార్హదర్శక శం దాన్ని పవేశఇెట్టింది. పాఠశాలలలో సలహో శిండా 

లను (పవేశ పెట్టాలని మొదలియార్ 
ఇచ్చిన సలహా (పకారం భారత 

ప్రభుత్వం వృ త్తి మార్టదర్శక శేం చాల (ప్రాముఖ్యతను గుర్తించడం 

జరిగింది. 1954 వ సంవత్సరంలో విద్యా మంత్రిత్వశాఖ సెంట్రల్ 

బ్యూరో ఆఫ్ ది ఎడ్యుశేపన్ అండ్ ఒశిపునల్ గైడెన్స్ 

(The Central Bureau of the Educational and Vocational 

Guidancc) ను నెలకొల్పింద, అంతేకాక కేం విద్యా మం తిత్వ్యశాఖ 

రాష్ట్రాలన్ని నూతన వృ స్తీ మార్పదర్శక 'శేండాలను చలకొల్పడానికి 

లేడా (పస్తుతం అమలులోవున్న శందాలను అభివృద్ధి పరచడానికి, 

ఆరిక సహాయాన్ని అందచేసింది. ఒరిస్సా, పశ్చిమ బెంగాల్ , రాజస్థాన్ ; 

మధ్యపడేశ్ మొదలైన వివిధ రాష్ట్రాలలో 1996 వ సంవత్సరంలోను 

అస్సాం, ఆం[ధ(వబేశ్ లలో 1957 వ సంవత్సరంలోను వృ_తి మార్త 

దర్శక శేంచాలు స్థాపించ బాయి. [కమ్ముకవుంగా ఎంప్లాయిమెంట్ 
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ఎశ్చే జ్ లలోకూడా ఈ వృ త్రి మారదర్శక కేం దాలను సాపించారు, ఇంజ లలో శ్రీ మార్ల న 
1956 వ సంవత్సరంలో వృ లై మార చర్శక "కేంద్రం ఢిలి ఎవో నేషనల్ 

0 ౮ ౧౧ 

ఎంపాయి మెంట్ సర్వస్ వద్ద నెలకొల్పబడింది. 
ఓట ఆ డి 

1050 వ సంవత్సరంలో మార్హ దర్శ కోద్యమం | పారంభమైందసి 

చెప్పవచ్చు. ఈ సంవత్సరంలోనే చెశం నలుమూలల నుంచీ వృ క్తి 

మార్త దర్శక కార్యక రృలు బరోడాలో ఆల్ ఇండియా ఎడ్యు నేషనల్ 

అండ్ ఒశేవనల్ గైడెన్స్ అసోసియేవన్గా ఏర్పడ్డారు. ఈ అసోసి 

యువన్ విద్య వృ తే సంబంధమైన జర్నల్ను [పారంఖించింది. అంతే 

కాక సంవత్సరానికి ఒకొసారి ఈ అసోసియేషన్ సమావేశాలు జరపడం 

వల్ల "దేశంలో నలుమూలలా పనిచే స్తున్న వృతి మార్చదర్శకులు ఒక 

నోట సమావేశమె వారి అనుభవాలు, అభిపాయాలను తెలియజేసు. 

కోవడానికి అవకాశ మేర్పడింది. 1958 వ సంవత్సరంనాటికి 20 విశ్వ 

విద్యాలరూలలో వృతి మార్హదర్శక శేందాలు ఏర్పాటయినాయి. 

- 

త్రి కై రార ౧| కమ న్ధ దు & వ్ర ముఖ్య కార్య మం ఏశవిచ్వ్యా లయ పిద్యార్థ్యలకు దో 

సమాచారాలను కోలపడం, వృ _తిమార్త దర్శక సహాయాన్ని అందించడం. 

తి ం| బాలం = త్ర వృత్తి మార్గదర్శక రెం లం (బాముఖ్యుత 

వృ త్తి మార దర్శక శేండాల (ప్రాముఖ్యతను (గ్రహించి వాటిని 
అన్ని ప్రాంతాలలోను స్థాపించడం జరిగింది. యువకులు పత్యేక వృ త్తి 
సంబంధమైన సలహాలనివ్వడానికి (పత్యేక శేం_దాలుండడం అవసరమని, 
శేంద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. గుర్తించాయి, పాఠశాలస్థాయిలో 
వ్యడంగం, చేనేత, నూలువడకడం, తోటపని, కువు శ్రరిపని మొదలై న 
వృత్తులను ఎన్నిక చేసుకోవడంలో విద్యాక్థలకు తేగిన సలహోలనివ్వు 

₹కాచికి నూర దర్శక శేం|డాలు అత్యంత అవసరం. యువకులు తవు 

శక్తి సామా లను, అశ క్షతలను తేలుసుకొ నెటట్లు చేయడానికి ఈ 

శేందాలు ఉపయోగపడతాయి. వీటిద్యారా యువకులు వారి శకి 
——-0 

నామర్థ్యాలనుబటి వారు తేయగలిఈో వృ ప్ని వారే ఎన్నుకుంటారు. య్ OD) బలాని 
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శంంవజన వసత గృహాలు 

యువకులు శె కి సామ్థన్భాలతో ఉంటారు. యువశ కీసి a) సక 

వృుంగా ఉపయోగించుకోడానికి అవకాశం కొల్పించక పోతే యువకులు 

బాధ్య తారహాతేంగాను, సిషపయోగంగా, విధంసక శ కోలుగా మారే 

అవకాశం ఉంటుండి, యువకులు (పజా| పభుత్వానికి మూల స్తంభాల 

వంటివారు. వారిలో ఓరి, అవగాహన, ఐకమత్య భావన మొదలైన 

సద్గుణాలను జఇంవెందించాలి, ఏద్య యువకుల మొ తం అవసరాలను 

కీర్పశేక పోతున్నది. యువజన వసతి గృహాలు, సమ్మర్ క్యాంవులు, 

సలవ్రుదిన గృ" గోలు మొదలై నవి ఏర్పరచడంవల్ల యువకులలో 

చాధ్య తారక పూత పవ వానను తొలగించి ఐకవ మతే స్భభా వాన్ని, బాధ్య 

తాయుత లకడిణాలను పెంపెం దించవచ్చు. 

పార్మె" శామికీక రణం, నగరీకిరణం తరిత గతిని అభివృద్ధి చెందు 

తున్నటువంటి ఈ దేశంతో యువజనులకు వసతి గృహోలను ఏర్పాటు 

చేయవలసిన ఆవశ్వేకతె సర్పడింది. నసతి గృహాలు _ వద్యాష్ట్థలు కాని 

యువజనులకు, విద్యార్థులకు కూడా ఉపయోగపడతాయి. వ. వర్షా 

లకు చెందిన యువజనులు ఒప దినోవై ను అర్థం చేసుకో రానికి, ఒకవి 

అనుభవాలు పేరా "కను తెలుసుకో డానికి, సంకషేమ శరన వాల నిర్వ 

హంచడానికి ఈ వసతి స్బహాలు ఆపయోగపడ తాయి. ఈ వసతి 

గృహాలు సయం సహాయక పథకాన్ని అనుసరించి పనిచేసాయి. గృహ 

నిర్వ ౧హాణ గ అస్ని విషయాలలోను, యుసకులు తవు బాధ్యతను 

గుర్ప ంచి మనత పనిశేయడానికి ఇవి శితణ ఇసాయి, మొట్ట 

మొదట డెచర్ సిరీ మేన్ (Richard Shirman) అనే జర్మన్ ఉపా 
ట్ం 

ధ్యాయుడు ఈ వసే గృహాలను |పారంభించాడు. ఇతడు 1910 వ 

సంవత్సరంలో బర మాకు నా (Burg Atena) అనే వసతి గృహాన్ని 

జర్మనీలో స్థాపించాడు. మన దేశంలో 1918 వ సంవత్సరంలో 

మెసూర్ లో ముట్టముడటి వసతి గృహం స్థాపించ బడింది, 195కి వ 

సంవత్సరంలో బొంఘ'యిలో మరొక వసతి గృహం స్థాపించబడింది, 
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వసతి గృహాలలో గడిపీన యువకులు బాధ్యతాయుత మైన సొరులుగా 

తయానె తమ సంమేమ కార్యక్రమాలకు అవసరమైన సహాోయుతో 

తామే నిర్వహించుకోగలుగుతున్న్నారు. 

'సెలవుదిన శిబిరాలు 

వివిధ (ప్రాంతాలలో గల యువజనుల మధ్య పాచయం ఏర్పడ 
టానికి, సామూహీక జీవితంలో ఆనుభవం కలిగించడానికి విరామ 

కాలాన్ని సదినియోగ పకచడానికీ సెలవ్రుడిన శిబిరాలు ఏర్పాటు 

చేయడం జరిగింది. ఈ నపోలు రాష్ట్ర, జాతీయ, అంళర్హాతీయ 

స్థాయిలలో కూడా నెలకొల్పడం జకుగుతుండి. యువజన సంవేమ 

కృపా చే సె స్వచ్చంద సెవాసంస్థ లు ఇటువంటి శిబిరాలను వర్పాటు 

చేస్తారు. [శవమదానం వేయడానికి అనుకూఎమైన స్థలాలలో ఈ 

వివి రాలను ఏర్పాటుచేసారు. సుమారు ఒక పతంపాటు ఈ శిబీరాలు 

నిర్వహించడమవుతుంది.  ఇమీువంటి. శిబిరాలను. నిర్వహించడాని' 
శెంద పభుత్వ యువజన సంత్నేమ విభాగం, కేంద సాంఘీక సంకే.వ 

సంస్థ నిధులనుకూజా మంజూరుచే స్తున్నది. ఈ శిబిరాలలో సాంఘు; 

సంతేమ కార్యక రృకూడా ఉంటాడు. ఈ శిబిరాలలో విశ్రాంతి! 

ఏనో దానికి, విక్ఞానానికీ అత్యంత ప్రాధాన్యమిస్తారు. శిబిరాలు నర్ప ర 

కున్న (ప్రజేశాల స్థానిక సంస్థలతోను, నాయకులతోను, సన్ని హి 
సంబంభథాన్ని చుపొందించుకోవడం (పథాన విషయంగా పిగణించాాక్ 

యువజనులు - సంకైవం కార్య కమాలు 

యువజనులు శ క్రిక మారుచేరు, వారిలో ఉత్పాహం, మిహ 

భానాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వారిశ క్తి, ఉత్బాహం నిర్భాణాత్మ 

(పృక్రియలకు ఉపయోగించక పోయినట్ల యితే, సరియిన సలహాల 

పొందలేని యువకులు సంఘ వ్యతిశేక చర్యలకు పూనుకొ నే అవ-కాః 

ఉంది. యువకులు తమో కి తమ ఒక్కరి సువేవూనిశేశాక సమూ 

సండేమానికికూడా ఉపయోగించేటట్లు చేయడం సాధ్యపడుతుం 
ప ద్యార్థలను, విద్యా గ్థతర యువకులను సమాజ సండేమ సేవ 



మువజన సంచ్నేవు సేవలు లికి 

)యోాగించుకోడానికి ముందు వార్ సమయం, వనరులు, అనుభవం, 

న పిమితులను ద్భృప్టిలో పెట్టుకోవడం అవసరం. వదా ఏలవు 

ంపుక సండెమ క కృషికి వినియోకిం చుకొ చేటప్పుడు చాలా జాగ చౌలు 

సకో వాలి. విద్యా స్థల శ కి సామర్థ్యాలను, సామాజిక సండకేమ 

వలకు ఉపయోగించుకొ నేముందు వారు చదువుకోడానికి సెపోయి 
౦త సహాయం ఉండేటట్లు (వణాళిక్ష రూవాండించాలి. 

యువకుల శే క్రి సామర్థ్యాలను సాంఘిక చెవలకు_ వినియోగించ 

నికి వ్యవస్థిత మైన | ప్రణాళికలను తయారుచేయాలి. యువతీయువకులక* 
సార్హ దర్శక సహాయాన్ని అంద జేయడానికిగాను దృఢ మెన, నిపుణతగల 

సవ స్ట ఆవశ్యకత ఎం కే దైనా ఆంది, దీసివల్ల నిపుణాతెగల యునకి' 

రాయకుల దర్శక తంలో సముదాయంలో సంచేమే సేవలు చేయడానికి 

మరాడుర కాల వ్యవస్థ లున్నాయి, 

l. (గెమిాణాభివృద్ధలో క్పసు నన సంస్థలు, సాముదాయిక సంవేవము 

కేండాలు, వ యోజన సేద్యా క దాలు, వరామక్సుపె, ఉ ఉపశమనం 

సే కృప మొదలైన కార్య(క్రమాలను నిర్వహించే వ్యవస్థలు. 

2. యువక్ సేవాదళ అనే యువకుల వ్యవస్థలు తమ సంశకేమావికి 

గాని, సముదాయ సేవలకుగాని లేదా రెండింటికి వేగాస్ విని యోగిం 

చడం జరుగుతున్నది, 

లీ. కళాశాలలో సాంఘీక సేవా సంఘం (౨౦౦12] Service League 

అనేదెికూజా ఏర్పడింది. ఈ సంఘం కళాశాల సిబ్బంది నుంచి 

అధ్య్వతు, ఉపాధ్యమీలను; విద్యాక్థల నుంచి ఆఫీస్ బేరర్లను ఎన్ను 

కుంటుంది. విరు సంఘ సండేమానిశె. కృపి చేసారు. యువ 

వులు చేసే కప వారి శ క్తి సామ న్టైఫ్టలమోాద ఆభార పడి ఉంబుంది. 

ఉదాహరణకు వైద్య వద్యార్సి E వైద్య సహాయం చేయగలడు, 

వ్రంజసీరింగ్ విద్యార్థి ఏద్యార్థుల వృ త్రి ప్ శిబిరాలను పర్యవేవేంచ 

గలడు. అర్ధ శాస్రం చదివే విద్యా ఆర్థిక సర్వేలను వేయగ లడు. 

ఉపాధ్యాయ వృత్తి తికి వీమణ ఫాంజీ విద్యార్థి విద్యాభోధన చేయ 

గలడు, ఈ విధంగా ఏ రంగంలో అనుభవం పొందిన విద్యార్ణ ఆ 
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రంగంలో కృపి చేసి స సంఘు సంవేమ సేవలను శోయగలడు. విద్యార్థి; 

విద్యా తర యువకుల కలయిక వల్ల అనేక రకాల రన సండ్నమ సేన 

అను చేయడం సాధ్యపడుతుంది, కావి ఈ కార్యక్రమాన్ని తయారు 

చ్చే బు ధ్యత సంస్థ మ్యూతమే వహి స్తుంది, ఏ పనులు ఎవరికి అప్ప 

గించాలి అనేది నిర్హ యించుక డానికి, ఎన్నిక చేసుకోడానికి అత్యంక 

వాధథాన మూయాలి. యువకులకు ఆ. సంస కవ్ని, ఏఏ పదేశా ' 

aa ఆ ముర పనిచేస్తుంది అనే సమయాల ప. 

కులకు "తెలియజేయాలి. యువకులు సంమేమ సేవలు చేయడానికి 

బోధన చేయడ ముకాక తవముంతటతాము స్వతంత్రంగా సం వేమ 

కృపి చేయడానికి (పయత్నించేలాగ చేయాలి. అంపి మార్షదర్శ 

క త్వం, పర్య వెయేణ సహాయంతో వారితో సంతేవు సేవలు 

చేయించాలి. 

యువకులు. చేయగలిగా సంశేమ సేవలు సాధారణంగా శెండు | 

రకాలుగా ఉంటాయి. 

= 
oA Ll. సంవత్సరంగా పొడుగునా ఉపయోగ బి శాథ్యత మైన స్వభి"వంగ ల 

కృపి. 

2 తాతా-లీక మెన కృష్ అంశు వృ కి శిబిరాలు, ఉపశమన కృషీ. 

ముదనై న వాటిని చేపట్టి విద్యాష్థలు వాలంటీప్టుగా వృ చ సంస్థల 

లోను, సెలవ్రుదినాలలోను, అత్యవసర సమః నూలభోను చేస 

యువకులు చేసే సంవెమాన్ని నిరవధికంగా కొనసాగింవాలి, 
ఏ సముడాయంలోనే నా అసంతృ పీ కరమైనటువంటి సాంఘిక సేవలు 

ఎకువంటి ఫలితాన్ని ఇన్వ లేవు. విద్యాస్టలు సం తేమ సేవలను సంవత్సరం 

పెడనృనా చేయడానికి అవకాశం ఉండదు. కనుక విద్యాష్టలకు పేలు 

కాని సమయాలలో విద్యా ితరులద్వారా చేయించాలి. ఈ పనిని 

కళాశాల ఉవాధ్యాయులు గాని, . సంశెమ కార్యక ర రృలుగాని, సం శమ 

సంస్థలలా ౩ పనిచే సే సవా రవరైనా చేయాలి... 

సంశ్నేమ కార్యః కమాల వివిధ రంగాలలో ఏ ద్యాష్ట సలు నసహోయం 

చేయవచ్చు. అవి --.) [గామాణ పునర్నిర్మాణం, పట్టణ సముదాయ 
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సేవలు, వ యోాజనవిద్య, కార్చిక సంక మం, నె ద్య సహాయం, రో* 

నిర్మాణం, పరిక భత, ఉపశమన కృపి. మొదలై నవి, 

(గౌవిరాణ పునర్నిర్మాణ కృషి 

(గామోాణ పునర్నిర్మాణ కృపిని చేప్పై సంస్తలకు సహాయంచే సె 
ఎ 

యువకులకు, గామాణసమస్యలను,గ్రామాణ ప్రజలను అవగాహనశచేసుకొ నే 

న కిసామళ్థ్యాలు కావాలి. కొన్ని సమయాలలో యువకులే తమంత 

తాము వస చలక్రొ నద స్ట న్య స్పలను నెలకొల్పి దానిద్వారా దగ్ధ్థరలోఉన్న (గామా౮ 

wa రెడ వ్ ( వళ పల 

సంయుమసెవలను వ్యవస్థిక రించవచ్చు. గామోాణ పునర్నిర్మాణం సం 

కృపచే సే యువకులు కొన్నిసూూతాలను పాటించాలి. 

l. సంహేమసేవ చేసినా, సమాజంకోసం చేయకుండా సమాజంతో 

యాలి. _ అశేవిషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. సమాజం 

కోసం కృషీచేసినట్ల యితే [గామాణ (ప్రజలు యువకులపై ఆధార 

పడతారు. దీనివల్ల వారిళో ఎల్లప్పుడూ ఇతరులపై ఆభధారపే 

స్వభావం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఆశించిన ఫలితాలు లభించవు. 

ఉదాహరణకు కొంతమంది కళాశాల విద్యార్ధులు ఒక (గామంలో 

సాంఫుక సేవా శిబిరాన్ని ఏర్పాటుచేసుకుని ఆ [గాము ఏధ్గులన్ని టిసి 

పరిళ్షభం చేశారు, మరికొన్ని రోజుల తరువాత ఆ (గామం మరల 

అపరిశు| భత చెందగానే (గామవెద్ద ఆ (గామాణులచే. పరశు భం 

వేయించడానికి బదులుగా ఆ విద్యార్థుల కళాశాల పీన్సిపాల్ క తమ 

(గామం మరల అపరిశు భం అయినందువల్ల పరిశు భం చేయడానికి 

వారి విద్యాస్థలను పంపించవలసిందిగా కోరుతూ ఉ త్తరం |వాశౌడు. 

అచే ఆ విద్యార్థులు తాము ఏద్ధులను శుభం చేయకుండా ఆ 

గామోణులశే తే చేయించినట్లయి సే వారు తమ 
గామాన్ని తామే 

ఎప్పటికప్పుడు. పరిళ్ళుభం 'చేసుకొవాలనే విషయాన్ని తెలుసు 

కొంటారు. [గామాణ (పజలతో పనిచే సేటప్పుడు అత్యంతజాా
గ త్తిగా 

ఉండాలి. |గామాలను చేరగానే యువకులు [గామనాయకులను 

కలుసుకోవాలి. ఆ [గామానసిక5 వచ్చిన ఉ ప్రళాన్ని [గామ సెద్దలక్రు 
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"తెలియ చేయాలి. వారితో ఆ | గామ సమస్య లనుగురించీ చర్చించాలి. 

(గామాణులు తమ సమస్యలను పరివష్క_రించుకోడానికి ఎంతవరకు 

కృపి చే స్తున్నారో పికిలించాలి. కొన్న సవముభూలలో ఇతర 

సంస్థృలనుగాన్, _పభుత్వాన్ని గానీ కలుసుకుని వారి సలహో సర్మపదింవు 

లనుకూజూ వెంపవచ్చు. విద్యార్థులు గామాలలోగల బాలలసనం తేమ 

చేవలతో కార్య క్రమాన్ని ఆరంభించాలి, వారికి వినోద కార్య కమా 

లను ఏర్పరచడం, మొదలై నవి చేయాలి. గామోణ (పజల నమ్మ 

కాలు, పద్దతులు, సంస్కృతి మొదలై నవాటిని గౌరవించాలి. అప్పుడే 

వారితో కలసి పనిచేయడం సాధ్యపడుతుంది. యువకులు [గామి 

ణుల విశ్వాసాన్ని చూరనొనాలి. చేకపోతే [గామాణులు ఏంతో 

సహకరించరు. యువకులు, విద్యార్థులు కలసి పనిచేయగలిోో కార్య 

[కొమాలు ఈ కిందివిధంగా ఉంటాయి. 

1. పరిశు భం, అరోగ్యం బి, అంటువ్యాధుల నివారణ, నిరోధక 

కార్య! క్రమాలు లేదా చికిత్స చేయడానికి శిబిరాలను వర్పరచడం తి. 

వయోజన ఏద్య, అకురాన్యత 4. జాతీయ భావాలను వెంపొందింప 
చేయడం 5. సాంస్కృతిక. ఏనోవ కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడం 
6, [గామాణ ప శ్రమలు నెలకొల్పడం 7, విద్యా నెక ర్యాలను అభి 

వృషపరచడం రే (_గామాణ యువక సంస్థలను నెలకొల్పడం 9. ఛభృధతా 
కార్యక్రమాలు 10. అత్యవసర పేస్థితులలో సాముదాయిక కృపి. 

పరిశు, భత 
a 

ఆవు, గేదె, మేక మొదలై న జంతువుల విసర్టనాలవల్న [గామాలు 
తప్పనిసరిగా అపికు భమనవుతాయి. ఈ విసర్టనాలను తీసివేసి జనసవ్యు 2 
రానికి దూరంగా పారబోసినట్లయి తి, [గామం పరిశుభంగా ఉండడమే 
కాక ఆ (గామాలలోగల భూములకు ఎరువులు కూడా తయారనుతా 
యనే విషయాన్ని |పజలకు తెలియచేయాలి. ' మరుగుదొఢను ఆధునిక 
పద్ధతిలో ఏర్పాటు చేయించాలి, వైద్య రంగంలో విద్యార్థులు వైద్య 
కమ్. ద్యారా (గామొణ (వజలకు సహాయం చేయగలరు, ఈ నైద్య 
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సహాయం సంచంద సేవా సంసల డాంరాగాసీ, | పభుతంం డాంరాగాని 

న. ఉండవచ్చు." ఎ ౮ ఎ న 

వయోజన విద్య 
వయోజన విద్య ద్యారా [గామాలలోని (శామికులక్రు, తదితర 

నిరమీరాస్యులకు యువకులు విద్యాబోధనచేసి అక్షురాస్యుల సంఖ్యను 

ఇెంహెందించవచ్చు. పగలు ఉద్యోగాలు, వ్యవనాయం చేసుకొ నెనారికి 

రాతి తరగతులు ఏర్పాటుచేసి, తద్వారా వారితో వారాష్మతికలు 

చదివించడం, సానూజిక సమస్యలు అం కే బాల్యవవాహాలు; ఖరీ"దె న 

సాంఘీక ఉత్సవాలు, జాతిమతే వేదాలు మొదలైన వాటివై చర్చలు 

జరపడం, వివిధ వ్య కుల దృక్పథాలను సేకరించి వారికి సలహాలనివ్యడం 

మొద లె నవి చేయవచ్చు. ' 

ఏ ద్యాక్సి యువకులు [గామాణ [పాంతాలలో పాఠ శాలకుపో యే 

బాలల సంఖ్యను ఏడాది కేణాది చంపాందింపచేయ వచ్చు. దీనిక. వారు 

తలిదర్శడుల వద్దకు వెళ్ళ విద్యా ప్రయోజనాలను తెలియజేస్తూ తమ 

పీల్లలను పాఠశాలకు పంపే ఉలైశాన్ని కలుగజేసి [ప్రోత్సాహాన్ని కలి 

గించాలి. గామోణ (పజలు తవు అవసరాలను, సమస్యలను అవగాహాన 

చేసుకొ నేలాగ చేయడమేకాక ఆధునిక జీవిత విధానాన్ని అలవరచు 

కొనే విధంగా చేయవచ్చు. 
యువకులు సాముదాయిక సంశెమ. కార్యక్రమాలను కూడా 

చేయవచ్చు. వాటిలో ముఖ్యమైన ని --- 

1. నికు గృహాలనుగాని, బొల్యాడిలనుగాసీ నడపడం. 

9, బాలలకు వినోద కార్యక్రమాలను ఏర్పరచడం. 

లీ, సాంస్కల్భతిక కార్య|కనూలు _ అంటే సంగీతం, నాటకం, కబ్, 

_ పహాబి మొదలై నవి ఏర్పరచడం, 

ఓ వైద్య సహాయం అందించడం. 
5, చేతిపనులలో శిక్షణ ఇవ్వడం. 

ఏద్యాస్థలు, విద్యాస్థులు కాని జతర యువకులు ఉపశమన కార్య 

క్రమాన్ని చేపవచ్చు. 
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ధనం, ధాన్యం, ఆహార పదార్థాలు, వస్తాలు, ్ఞుెషణాలు 

మొదలై న వాటిని శేకరించి అవసరమైన వారికి పంవిణీచేశే కార్యక్ర 

మాలను యువకులు చేస్టువచ్చు. ఈ విధమైన సంషేమ కార్యక నరా 
లను యువకులు చేపట్టడంవల్ల సమాజానికి సంతేవ సేవలు లభినాయి. 

తమ ఇెపజీవితంలో మంచి మార్ల దర్శక మైన జీవితాన్ని గడపడానికి 

ఇద్ తోడ్చరుతుంది. యువకుఃను బాధ్య తాయుతి మైన పెొరులుగా 

తఠమూకు చేయడానికి, సమాజానికీ ఉపయాగకర మెక , సహాయాన్ని 

చేయశానికీ ఈ సంవేమ కార్యక్రమాలు ఈ పయోాగ పడతాయి. 

1963 వ నం నిద్యామం(లిత్వ శాఖ జాతీయ చే వా 

పథ కాన్ని | పవేశ ఇ టడం జరిగింది. ఈ జాతీయ సేనా పథకం వివిధ 

కెళాణశాలలలోను, 'పక్వవిద్యాలయాలలోనునల విద్యార్థులు తము విరామ 

సహాయాన్ని. సద్ దని యాగ పరచి సామాజిక సంవేవు కార్య[కమాలను 

చేప్ట్రడాసికి సహాయంచే స్తున్నది. 1978 వ సంవత్సరంలో కరువు కాటు 

కాలక్తు గురైన వారికి సహాయం చేయడానికి యువకులు సంఘాలుగా 

ఏర్పడి కృ చేయడం జూగింది. ఐదో పంచవర్ష [ప్రణాళికలో శె(సారా 
యువక శకెందం ఆనే పథ కాన్ని _వవేశ పెట్టారు. ఈ పథకంలో ఏద్యాన్తై 
యువకుల నేకాక ద్యా నై తర యువకులను కూడా చేర్చుకోవడం జక 
గింది. దీని కార్య nD ౦కు ఏ సద్యః స్వయం ఉపాథిక ల్పనా 'అవ కాకా 

లను ఏర్పాటుశోయడం, సంధు సేవ, సాంస్కృతిక కార్యక మాలను 

అంశు వినోవ సౌక్ష ర్యాలను ముఖ్యంగా అటల సౌక? ర్యాలను ఆఫివుల 

పరచడం మొదలైనవి. (గామాలలో సాముదాయిక అభివృద్ది కోన 
ఏర్పడిన యువక మండ లములను కూడా కా రిజిసకు చేయించి. [(గాంటులను 

మంజూరు చేయించి, దాని కర్వా లయాలను నెలకొల్పి వాటిని 
ద్క = చం ఆ ఇచి జ పిస చలించిన బ బలపరచడం జరిగింద, ఇటువంటి భల నె[సూా 

ఈ పిధంగా యువకులశె క్ి, ఉత్సాహా న్ని మంచిమాన్తానికి 
తిప్పే సాముదాయిక అభివృద్ధికి ఉపయోగించే పథకాలను ప్రభుత్వం; 
స్వచ్చంద సెవాసంస్థలు సరా టుచేసినట్డ యితే ఈ కార్య[క్రమాలు 
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యువకుల అభివృది, సాముడాయిక్ష అభివృద్ధికి సమాజ పునర్నిర్మా 

శానికీ, చివరకు వ జూతీయాభివృద్దికీకాణా ఉపయోాగపరచుకోవడం జరుగు 

తున్నది. 

విద్యార్థులు - జాతియ పునర్నిర్మాణం 

(పభుత్వం, స్వచ్చుంద సేవాసంస్థలు పాఠ శాలలలోను, కఫా 

శాలలలోను అనేక 'కార్య్మకమాలను వర్పాటు చేయడ మెంది. ఈ 

ఏిధంగా ప ద్యాస్థాలు జాతీయ పునర్న రాణ కార్యక్రమాల్లో పాల న 

జాసికి ఈ కింది కార్యక్రమాలను ఏర్పాటుచేశారు. 

యూత్ ఫోర్ (Youth Corps) 1959 వ సంవత్సరంలో నియ 

మించిన H. N. (కుంజు కమిటీ సలహో |పకారం భారత | _పభుత్వం 

చేశంలోగల అన్ని విద్యాలయాలలోను, శారీర కారోగ్య సంబంధమైన 

విద్యను (పవేశ పెట్టడానికి నిర్టయించారు, దీనిఫలితంగా అఆక్సలకీ. 

శీడట్ కోర్స్, నేషనల్ డిసిస్టీన్ స్కీమ్, వ్యాయామవిద్య మొదలై న 

పథకాలను (పవేశ పెట్టారు. ఈ కార్యక మాలలో మొట్ట మొద టి 

(పాధాన్యతి వ్యాయామ; సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు ఇవ్వబడింది. 

ఈ పథక ౦వల్హ విద్యాషస్థలంవరూ లేదా అధిక సంఖ్యాక విద్యార్థులు 

శాకీరకారోగ్యాన్ని పారేదగలరు. అంతేకాక ఢ్రముకీటిణను అభివృద్ధి వేచే 

కార్యక్రమాలలో పాట్ట 'నజా నికి అవకాశెలు కూష =. లభిస్తాయి, 

ఏిడ్యా్థలలో దశభ కికాడా అభివృద్ధి చెందగలదు. విద్యాస్థలు తమ 

అసక్తి కనుగుణంగా వివిధ రంగాలలో అభివృద్ది చెందడా విక్ అవకా 

కాన్ని పొందగలుగుతారు. ఈ కార్యక మూాలవలన “విద్యాస్థలు సౌటింగ్ ం 

పర్వతారోహణ, ఆటలు, నృత్యం: (డ్రామాలు, పాటలు మొదలై న 

అనేక కళలలో 'పేర్ముపతిష్టలను. సంపాదించుకొ గలరు. ది నేషనల్ 

ఫిట్ నెన కోర్. (The National fitness corps) బహుశార్థ సాధక 

కార్య[కపూలతో ఉంది. ఈ పధకం మాధ్యమిక ; ఉన్నతపాశ శాలల 

విద్యార్థులకు శారీర కాభివృద్ది ఏిద్యా కార్యక్రమాలను (పవేశ పెట్టడానికి 

16) 
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నెలకొల్పబడింది, ఈ పథకాన్ని |పసుతం (పతీ రాషి | పభుతంంనాకు 

అమలుజకమవుతున్నాను. 

సనల్ కేడెట్ కోర్ (|, | గ) 
ఈ పథ కాన్ని భారతదేశ స్వాతం త్యా నంతరం (పవేశ'వెట్రారు, 

ఈ పథకం ముఖ్యో క్లేశం విద్యార్థి యువకులలో శీలాన్ని, సృత్పవ ర్ననను, 
సె "తృ త్వాన్ని, సేవాదృకృథాన్ని, నాయకి తే లత్కాలను, న క్షి 

—_— 

నామళ్లాాన్ని వెంపొండింసజేయడం. అంతేకాక అత్యవసర పరిస్థితులలో థి బి 3 
నాయుధ రతణదళాలకు సహాయం చేయడానికి సిదంగా ఉండడం, 

౧] 
విద్నాపసలలో  ఇకరతణ, చేశ సమెకంత, బాధిత మొదలయిన ఫ్ మల్టీ ట్ర 
అలతుషాలను వెంహాందింపజేయడం మొదలు నవి,  వేవనల్ ఆశేడెట్ 

ఫోర్ లో జూనియర్ విభాగం, సీనియర్ విభాగం ఉంటాయి. జానియర్ 
పభానXంభో 13 సంవత్పరాలనుంచి 19 సంవత్సరాలవరకు, నీనియర్ 

విభాగంలో 19 సంవత్సరాలనుంచి 27 సంవత్సరాలవరకు వయసు ఉన 2 
వాకిని చేర్చుకుంటారు. ఈ విభాగాలు యువతీయువకులకు (పత్వేకంగా 
ఉంటాయి. 

విశ్వవిద్యాలయాలు. వాటి అనుబంధ కళాశాలలోగల విద్యారులు 
ముదటి రెండు సంవత్సరాలలో ఈ పథకంలో తప్పనిసరిగా. శిక్షణ 
పాంచాలి. ఈ పథకంలో విద్యాశికుణ, ఆయుధ కితరా, చె తకృవి. 
మొదలై న కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అంతేకాక విద్యారులు తేమ 

డా న్ చై గు తో గ్ల 
ఫి వ్య క త్వాన్ని అభివృద్ది చేసుకోడానికి అచేక్ష కౌ్టంపులకు కూజా 

హాజరుకావాలి. జూనియర్ విభాగాలు, పీనియర్ విభాగాలు నాటితో 
ఉన్న సభ్యులను, ఆర, నేవి, ఎయిర్వింగ్ మొదవె న మూడుభాగాలుగా 
మభ జుంచి వేగ్వెకు రంగాలలో నవం జ సున్నారు. 

జాతీయ సేవా పథకం (కకక) 
ష్ 

న్ను సి 
విగ విద్యాలయ, కళాశాల విద్యార్థులు తను విద్యాభ్యాసంతో 

వాము వివిధ జాలరూభివృ ద్ధి కార్య క మూాలలోను, సంఫు సేవా కార్య 
[కమాలలోను, పాలూ నెటట్టు చేయడం ఈ పథకం ముఖ్యా దైశం, 
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సాముదాయిక కార్యక్రమాల ద్యారా విద్యాబోధన వచేచయూలనేది ఈ 

పథకం (పధానమెన సయముం. [పజూ (పతినిథులు, నాయకులు మొద 

ల్ న వారితో. కలసిమెలసి పని చేయణజ 5 నికి నిద్భ్య్యా యువజనులకు 

అవకాశాలు కల్పించడం, విన్నా యువజనుల అపారశ కి, సామ్య 

లను నిర్మాణాత్శికి ంగౌను, సృజనాత్మక ంగాను వినియోగించడం, దాని 

దారా జాతీయాభి వృద్ది కార్యక్రమాలను అమలుజరపడం, విద్యార్థి 

యువజనులు తెమ మేథాళశే క్రి ని ఉపయోగించుకొని (పజల సమస్వలను 

అవగాహన చేసుకుని వాటిని పిష్కు_రించుకో వడంలో (పజలక సహాయ 

పడేటట్లు విద్యాన్థ యువజనులకే నాయకులుగా తయారుకావడాససికి 

అవకాశాలు కస్సించడం మొదలైనవి ఈ పథకంలోగల వివిధ కార్య. 

|కమాలు, సంఘు సేవా కార్య క మాలలో పాల్టనవలచిన విద్యాగ్థులు 

వారానికి కొన్ని గంటల కాలాన్ని ఈ కార్యక్రమాలకి మని యోగించ 

వలసి ఉంటుంది. ఈ కార్య షవమూలలో స స్వచ్చందంగా విద్యాస్థ లే తమ 

శషన్షను నమోదు చేసుకోవలసి ఉంటుంది. అవసరాస్నిబక్టి; వాలంటీర్ల 

నేక సామర్థ్యాలనుబటి, ఈ పద్యాలను కొన్ని సమూహాలుగా ఏభ 

జించటం జరుగుతుంది. వివిధ సనమూాహోలు తమకు కేటాయించిన (ప 

శాలలో ఉపాధ్యాయుల సలహా సంపదింపుల సవ యంతో పని చేస్తారు, 

వద్యాస్టలు చేప్టడానికి ఈ కార్యక మాలు చాలా అనుకూల మనవిగా 

ఉనా న్నాయి. 

స్యా యువకులు సంధు సేవలో. పాల నాలనే అశయం 

స్వాతి త్యం వచ్చిన తరువాత భారతదేశంలో ఉవయించిందని చెప ప్ప 

వచ్చు. 13%3 వ సంవత్సరంతో | సభానమం|తి జవహార్ లాల్ నెసూూా 

రాష్ట) ముఖ్య మం; ములను పద్యాలు సుంకం స్రవ్రంో పాగొనే ఇన కా 

శాలు కొల్పించవలసిందగా సలహోలనిచ్చాడు. డ్ని |పకారం 19-22 

సంవత్సరాల మథ్య వయసుగల య ప్రురువులంవపరూ సంఫ కప్పుెవీ వా కార్ల 

క్రమాలభో పాగొనడం జరిగింది. 1954 వ సంవత్సరంలో  సెపనల్ 

సర్వీస్ కమిటీ సేవా పథకం (ప్రవేశ పట్టడం జరిగింది. ఈ పథకం (ప్రకారం 
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(పతి విశ్వవిద్యాలయం లోను, కఫానాలలోను, పాఠశాలతోను 9 లేదా 

12 మాసాల కార్య క్రనూన్ని (పవేశ పెట్టాలని సలహా ఇచ్చారు, 

ఈ జాతీయ సేవా పథకం 1969-70 లో _వవెశ పెట్టబడింది, 

1970-71 నాటికి 41 విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి ౪7,౮00 విద్యార్థులు 

పాల్గొన్నారు. నాళ్లో పంచవర్ష ప్రణాళికలో జాతీయ సేవా పథకం 

అభివృద్ధి క్ర 49 మిలియన్ల రూపాయల వ్యయం చేయడ మెంది. ఈ 

కార్య్మకమాలు స్మక్షమంగా కొనసాగించడానికి అనేక మంది ఉపాధ్యా యు 

లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ వీక్షణ వొందిన ఉపాధ్యాయులు సెలవు 

దినాలు, సెలవుకాని దినాలలో కూడా స్వచ్చంద సేవా సంస్థల దారా 

ఈ పథకాన్ని అమలు జరిగేటట్లు మూ స్తున్నారు. 

భారత్ సేవక్ సమాజ్ 
నాంఘేక సేవా శివీరాలను ఏర్పాబుచేయణానికి [పజలలో సేవా 

యణానికి, జవహర్ లాల్ నెహ్రూ వాత్చాహ 

[పోద్బ్చలాలళత్ొ ఈ సంస్థను నెలకొల్పడం జ3గంది. ఇది రాజకీయా 

లతో నిమి త్తంలేని సవాసంస్థి. యువజనోత్సవాలను, యువజనసం శమ 

కార్య[కవూలను ప్రక్యేకంగా నడపడానికిగాను, ఈ సంస్థను ఒకి 

సహాయక శాఖగా ఛారతయువక సమాజాన్ని స్థాపించడం జరిగింది, 

సెలవుదినాలలో విద్యాస్థలు తమ (శేమడానంతో రోడ్లు, వంతెనలు, 

మొదలై న నిర్భాణ కార్యక్రమాలను నిర్వహించడం ఈ సంస్థ ఆశయం. 

ఈ సంస్థ గిరిజన, హరిజనోద్ధరణ, బలహీనవచ్లాల పొరతేణ, మొదలై న 

కార్య|క్ర మాలుకూడా సిర్వహా సున్న ది. 

ప్లానింగ్ పోరవ్? (Planning fornms) 
విద్యార్థి యువజనులను సంఘాలుగా ఏర్పరచి వారిని పట్టణ 

(పాంతాలలోను, _(గామోాణ | పాంతాలలోను నివసించే (పజలకు పంచు 

వర్ణ [పణాళికల ముఖ్య భ్రైశాలను తెలియజేయడం. అంలేకావ 

(పభుఖ్వం ఏర్పరచిన సౌకర్యాలను ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవాలో 

తెలియచేయడం జరుగుతుంది. 



యువజన సంకేము సేవలు 945 

జాతియ అంతర్జాతియం యువజన సంఘాలు 
యువజన సంకేమం కేవలం (పభుత్యానిశే పరిమిత మెంది గా 

ఛాఏంచరాదు. _పభుత్వ కార్యక్రమాలతో అనుబంధించడాసికి (ప్రజలు 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థలద్వారా ఇతో ధిక వైన కృషి చేయవలసి ఉంటుంది. 

ముఖ్యంగా స్వచ్చంద సెవాసంస్థలు నూతన పథ కాలను (పయోజనాత్శ 

కంగా నిర్వహించి ఇతర సంస్థ లకు, (పభుత్యానికి కూడా మార్హదర్శ 

కవలుగా ఉండాలి. శేవలం సెరుకుమా(త మే సంస్థలుగా ఏర్పడక 

పటిష్టంగా పని చేసే సవాసంస్థ్ర లుగా రూపాందించడంలోను, అవసర 

మైన సాంఘీక చర్యను ఇృౌంవొందించడంలోను, ఈ సంస్థలు కమి. 

చేయాలి. అన్ని సంస్థలు అన్నిరకాల కార్యక మాలను నిర్వహించ లేవు, 

కొస్ని సంస్తలు కొని పతేేక శకార్న|కమాలను నిరంహీొంచడానికి 

ప్రావీన్యాతన పొంది యి. ఈ లు వథత్వసహోయాన్ని 

ఇతర స్వచ్చంద నెవాసంస్థల సహాయాన్ని కూడా తీసుకుంటూ తమ 

శౌర్య నాలను కొొనసాగీంచవలసి ఉంటుంది. ఇటువంటి సంస్థ లన్ని 

““ఇండియన్ అసంస్లీ ఆఫ్ యూత్” అనుబంధాన్ని పొంది వివిధ 

స్థాయిలలో సహకార సమన్వయాలతో పనిచే స్తే యువజనసం మేమాన్ని 
పెంపొందించవచ్చు. యువజన సండేమ కార్యకమాలవై ప్రభుత్వానికి 
తెగిన సలహాలనివ్వడానికి ఏర్పరచుకొన్న “నేషనల్ యూత్ బోర్డ్ త్రో 
“బండియన్ అసంబ్లీ ఆఫ్ యూత్ * కలసిమెలసి పనిచేయవలసి ఉంటుంది, 

ఈ విధంగా ఏర్పడిన స్వచ్చంద సేవాసంస్థలలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ 

స్థాయిలలో ఉన్న యువజన సం శ్నేమ సంస్థలు వె. ఎమ్, సి. ఎం 

నె. డబ్ల్యూ. మీ ఎలు ముఖ్య మైనవి, 
వూ 

వై,ఎవ్ఎు సిఎ, (1406 A) 

(Young Men’s Christians’ Association) అన్ని తరగతు 

లకు, అన్నిమతాలకు చెందిన యువజనులకు అధ్యాత్మిక, సాంఘిక, 

శారీరక వికాసాన్ని కలిగించడానికి ఈ సంస్థ కృహిచే స్తున్నది. ఇది 

అంతర్జాతీయ సేవాసంస్థ, వ్రబువంటి స సంస్థలు" పట్టణాలలో ఎక్కువగా 
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నల గలా యి. వసతి గత నో MO (శమదానాన్నిి 

పాంచడం మొద లై నవి ఈ సం దే ముఖ్య కార్య|కనూలు? 

ఈ సంస్థ జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థలతో అనుబంధాన్ని వాంతి 

యువజన సంవెవు కార్య క్రమాలను అభివృద్దివే స్తుంది. ఈ సంస్థ వాలా 

కాలంనుంచీ. సక్రమంగా పనిచేస్తూ ఉండడంవల్ల అంతర్జాతీయస్థాయి: రో 

మంచి పెరు పకిష్టలను సంవాదిం చుకోవడంవల్ల ఈ సేవా సంస్థలనా 

ఇతర సంసలకు మార దర్శకులుగా ఎన్నుకోవడం . జరిగింది. 
థి రో 
ఈ సంస్థ కొన్ని[గామాలను ఎన్నుకుని ఆ (గామాలలో సేవా 

'కార్య్మకమాలను నిర్వహించి తద్వారా గామాలలో నూతన చై తన్య్వ్వం 

వెలసి వైటపుగా కృషి చే స్తున్నది. వివిధన్తాయిలలో యువజనోత్సవాలను 
(౧ మెట్ ఎ థి 

జకెపి వారిలో నూతనో త్పాహోన్ని వంవొంది స్తున్న డి, 

మై డబ్దరార, స ఎ. (Y WL A) 

(Young Women’s Christians Association)మహేళలు, 

బాలికలు కలిసిమెలిసి పని చేసేటట్లుగాచేసి విశ్వవ్యా ప్వమెన నాధా 

తృతా(న్ని, సాహార్థాన్ని నారితలో చవెంహాండింపకెేయడం ఈ సంస 
జ డా 

| పభానో ధైశం. వారు తేమ జీవితాలను సార్హకి ంచే చసుకొ నేటట్లు సహోయు 

పడడం ఈ సంప ఆదర్శాలభో అతిముఖ్య మైనవి. ఇది ఒక సేవాసంన్త. 
థి టె 

ఈ సంస్థలు కూడా పట్టణ |పాంతాలలోనే ఎక్కువగా నెలకొల్పబడు 

తున్నా యి, పట్టణ (3 వాంతాలలో ఉన్ Cs చేసుకుంటూ ఒంటరిగా 

ఉన్న యువతులకు వసతి గృహాలను నడపడం వీకి | పథాన కార్య(క్రమం. 

యువతులలో ఆటవాటలను (పోత్సహీించడం, [శవుదాన కార్యక పరా 

అను నిర్భహాంచడం, నృ_విద్యా దక్ష కాకా కేం దాలను సిర్వహాంచడం, 

వృ లై సంబంధమైన సలహా కేం[దాలను నిర్వహాంచడం దిని | పథాన 

కార ర్య క్రమాలు, యువతులలో నూతనోత్సా హోన్ని ఇెంపౌందించి, వెళు 

చేశాభ్యుదయ వర్యద్రమా లల పాల్లొనేలాగ చేయడానికి ఈ సంహ 



యువజన సంషేవు "సవలు 

ఏిద్యారైతర యుంవకులు = సంకే వం కార్య కవూలం 

పిద్యాబ్ధాలు కాస్ యువకులు కూజా తమ విరామ సనుయాన్ని 

సముదాయీ ఫీ వృద్ది కార్యక్రమాలకు ఉపయోగించే అవకాశాన్ని కలి 

గించడానికి పథకాలను ఏర్పాటుచేయడం జ3గింది. ఈ పథకానికీ 

నాలుగో పంచన _(పకాళక భో ధ్ క్రో రి రూపాయలు కేటాయించారు. 

ఆమోద యోగ్యమైన యువజన సంజేమ పథకాలను. నిర్వహించే 
స్వచ్చంద "సేవా సంస్థలకు (పభుత్వం ధన సహాయం చే స్తుంది. ఈ పథ 

శకానికి య్య కురులలో కొంత భగాన్ని (పభుత్వం మిగిలిన భగాన్ని 

సంస్థ భరించవలసి ఉంటుంది. నాలువ్లో పంచవర్ష [పణాళికలో 10 

అతల రూపాయలను ఈ స్వచ్చంధ సవా సంసల కార్య కమానికి 
థి 

శిటాయించడం జేెగింది, 

యువజన కర్షకుల అంతర్జాతీయ ఏవిమయ పథకం అమెంకా 

(పభుత్వ సహాకారంతో 19ీర్కి వ సంవత్సరం నుంచి సిర్వహూం చడం 

జరుగుతున్నది, మన చేశేంలోని యువజన కర్షకులు, అమెరికా బేశం 

లోని యువజన షై కులు జనసం మేమ కార్యక్రమాలను అర్ధం వేసుకునే 

అవకాశం | కల్పించజ కానికి ఉదేశించిన ౩ కార్యక మం. ఈ యువ హర కొలు 

అముి-కాలో [గాసూణ పాంతా తాలలో కొన్ని కుటుంబాల వారికి 

అతిధులుగా ఉండి ఆరు మాసాలు గడుపుతారు. 20 నుంచి శి0 సంవత్స 

రాల మధ్య వయసుగల యువతీ యువకులలో వ్యవసాయంలో ను; 

గహ సిష్ణానంలోను అనుభవం కలిగినవారిని ఎన్నిక చేసుకొవడం 

జరుగుతుంది. 

యువజనులు శారీరక మానసిక, సాంఘిక, ఆక్థృక వికాసాలను 
వంపొందింపచేయహాసక్షి యువతీ యువకులను వేర్వేరు సమూహాలుగా 

వేయాలి. ఈ సమూహాలు 'కార్యప మాలను నడిపించ డానికి, (౧ాపోాణ 

[పాంతాలలో గామ సేవకులు, వి స్తరణాధి కారులు, పట్టణ [పాంతా లఅలభో 

సమాజాభివృద్ధి పథి కాలను నిర్వహ సున్న సాముదాయిక న్యవ స్థాపకులు 

సహాయప శ తారు. ఈ సమూహాల కార్యక్రమాలు సంత్భ వక రంగా 
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ఉండడంవల్ల _పభుత్వం నాలునో పంచవర్ష (పణాళిక లో ఒక కోటి 

రూపాయలను ఈ కార్యక్రమాలకు శిటాయించారు. 

యంవజన సంకైవుం కార్య కమాలు = సంక్షేమ కార్యక ర్త 

స్మాత 

గిరిజన, [గామోాణ, పట్టణ (పాంతాలలో నివసించే యువజన 

వర్ణానికి చెందిన విద్యావంతులు, నిరత రాస్యులు, ఉద్యోగులు, నికుద్యో 

గులు ముదలై నవారి సంవమేమం, అందుకు దోహాదంచేసే కార్య(క 

మాలు ఒశే మాదిరిగా ఉంటాయి, యువజన సంన్నేమం సాధించడంలో 

సం వేమ కార్యక ర పొతే, విధులు బాధ్యతలు అనేకంగా ఉన్నాయి. 

సం తేమ కార్యక ర తాను పనిచేయ వలసిన సముదాయాన్ని 

గుసించి కుర్యంగా తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఎంజే నా ఉన్నది. దివికి 

కార్యక ర సాంఘిక స ర్వేపద్దతిని ఉపయోగించాలి. వ్య కిసేవా పద్దతి, 

సమూహ సేవా పద్దతి, సాముదాయిక్ వ్యవస్థాపన మొదలైన పద్దతు 

లను ఉపయోగించి సమాజంలోని వివిధ వన్తాలకు చెందిన యువజనులను 

సంటేమ కార్యక్రమాల్లో వాళ్లో నేవిధంగా చేయాలి. తరువాత సమా 

జంలోని నాయకులను, |పజా|పతినిభులను, అధికారులను కలుసుకుని 

నారి ద్యారా యువజన సంవెమ కార్య్మకనూలకు అవసరమైన వనర 

అను సమాకరింవాలి. వనరులను దృఫిలో ఉంచుకుని యువజనుల సవ 

స్యలను పరిష్క-కిం చేటట్లు సంవేమ కార్య[క్రమ పథకాలను ఏర్పాట 

చేయాలి. 

యువజనులందరిని ఆయ త్తేపరచి వారు ఛాధ్యతాయుతంగా ప 

చేయడం కోసం (ప స్తుతిం అమలులోవనున్న యువకమండలులు, మహా? 

మండలులు, వివిధ. పద్దతులతో నియమాలతో పటిష్టంగా పనిచే సేటు 

చూడాలి. అవసరము తే యువజన సంస్థ లను |కమపద్దతివై ఏర్పాటు నో 

కార్యక్రమాలను చేపకైటబ్లుగా 'మాడాలి. ఈ విషయంలో |పజాూస( 

లను స్థాపించి నడిపించడంలో తాను గడింలిన విద్యను, పొందిన తాను 

వాన్ని ఉపయోగించి కార్యక ర్వ పనిచేయాలి. ఈ సంస్థల (పతినిధుల' 
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నాయకులకే, ముఖ్య కార్యక రృలక్షు శిక్షణ శిబిరాలను ఏర్పాటుచేసి 

కృషీ చేయాలి. పటిష్టంగా. పనిచే స్తున్న యువజన సంస్థల వారివేత 

విజ్ఞాన యూ తిలు జకిపించాలి. 
ర్న 

ఏఏ విషయూలణలో ఏవ సంస్థల వుభ్య సహకార సమన్వయూలు 

చంపొందించుకోవాలో సాంఘిక సం షేము కార్యక ర్వ ర ముందుగా నిర 

యించుక వాలి. అటువంటి సహా కార సమన్వయాలను చంపొందంచ 

డంలో ఎదురయ్యే పరిస్థితులను ముందుగానే దూరదృష్టితో అవగాహన 
చేసుకోవాలి. అటువంటి పరిస్థితులను చాకచక్యంతో పరమవ్క_రించి 

తక్కిన పరిస్థితుల ప) పూ_రానికీ దోహాదంచేయాలి. స్థానిక ౦గా ఉన్న 

సంస్థలతో | ఒకి యువజన సంత్నేము సంస్థల సమితిని సచ్చాటు చేయాలి. 

నానికంగా గల సంస్థల పినిధులందరూ ఈ సమితిలో సభ్యులుగా 
© 
చేరడంవల్ల వారిలో సహకార సమన్వయ సుహృుద్భా వాలు చెరుగు 

తాయి, అచిసంస్థ ఆధ్యర్యంలో సంవ్నెవు కార్య క మాలను అమలు 

జరపవచ్చు). 

యువజన సంజ్నేమ కార్యక మూలను అమలుజరపడంలో యువ 

జనేతరుల సహాయ సహకారాలు వాలా అవసరం. ఇందుకోసం వివిధ 

సంస్థలు [(పజాసంబంధా లను వంవొందించుకొ నేటట్లు సహాయపడాలి, 

యువజన సంవేమం అభివృది చందాలనే దృక్పథం. [పజలలో క లై 

టట్టుగా కం చేయీలి, అప్పుడు (వజాసహ కారం, పజాసంబంథాలు 

అధిక మన్రతాయి, 

యువజన సంవ్నేవు త త్రంలోను, (పజలతో పని వేసే పద్దతుల 

లోను అభివృష్ద చెందుతున్న ఏజ్జ్యనాన్న్ని అంతర్జాతీయ, జాతీయ, 

రాస్ట్రాయ స్థాయిలను "సేకఏించి యువజన సంసజను అందించాలి. 
అవ 

ఫ్ 
యువజన సంవ్నవు నునా వనమాల టకం! [పతిదశలలోను సంతేవు 

/. ఆయిల్లో 

జరిపించి (ప్రయా జనకారి అయిన నాడిని సర్వ్మతా అమలుజప పేటందుకు 
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సిఫారసుచేయాలి. వివిధ కార్య|క్రమాలను అమలు వేయడంలో యువజన 

(పతినిధులకు, నాయకులకు, కార్యక రృలకు మార్చ దర్శిగా పని చేయాలి, 

యువజన కార్యక ర్న రలు విద్యావంతులు, అ నుభవ జ్జులు, విజ్ఞాన 

వంతులు అయిఉండాలి. వారు సాంఘిక సంజేమంకోసం + సమాజంలో 

అవసరమైన మార్పులను తేవడానికి కృషిచేయాలి. ముఖ్యంగా తాను 

పనిచేసే సమూహాలలో చర్చలు, ఉపన్యాసాలు, గోష్టులు ముదబె న 

వాటిద్వారా యువజనులను ఏజ్ఞానవంతులను చేసి వారు తమ కుటుంబం 

లోను, ఇతర సమూహోలలోను అనుకూ లమెన మార్చాలను (పవెశ పెట్ట 

గలిగే విధంగా చేయాలి . 

వ్య క్షైగత విలువలు, కట్టుబాట్లు, ఆచారాలు మొదలైన 

విషయూలణో తరతరాలలో అనేక మార్పులు వచ్చాయి, ఈ నిధంగా 

తరాలమధ ధ్య అంతరాలు ఏర్పడుతున్నాయి. రెండుతరాల మధ ధ్యగల 

వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించడానికి సాధ్య మైనంత వరకూ కృషి కోయాలి. ఈ 

విధంగా చేయడంవల త రాలవుధ్య అవగాహన ఏర్పడి సర్దుబాట: 

చేసుకోడానికి సాధ్యమవుతుంది. దీనివల్ల సమాజంలో వారి సంతే 

మానికి అవకాశాలు అధిక మవుతాయి. 

పంచవర్త (పణాళికలు _ యువజన సంవైవుం 

మొదటి పంచవర్ష |పణాళకా కాలంలో 1470 యువజన 

శిబిరాలను నెలకొల్పడం జరిగింది. భారత సేవక్ సమాజ్, నేవనల్ 
శేడట్ కోర్ మొదలె న యువజన శిబిరాలను. రాష్ట ప్రభుత్వాల 

నిర్వహించడం జపెగింది, ఈ రిపిరాలలో కెండులశ్ల విద్యార్థులు "దేశం 

(నలుమూలలనుంచి వచ్చి పాల్గొన్నారు. విద్యార్థు హలం వివిధ సంస్థ లక 

త్రము స్వచ్చంద కృవిద్యారా బహిరంగ స్థలాలలో ఆడిటోరియమ్లు, 
 యములు, (గ్రంథాలయాలు నిర్శించి' నిరాషణాత్ళిక మైన కన్ 

రెండో పంచవర్ష ప్రణాళికలో నిరుద్యోగులై న యువజనులక 
గాలిప్పించడా నిక కొంత ధనాన్ని శేటాయించారు.  శితుణా 
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పథకాలకు, ఆర సంరక్ణకు 41.54 లతల రూపాయలు వ్యయం 

చేశారు. సాముదాయిక నైతిక, ఆరోగ్య, ఆర్మరతుణ. సేవల 

77. 5రి లతల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు, వీక్షణ పొందిన ఉద్యోగుల 

కొరతను భక్తి చేయడానికి 0.44 కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు పెట్టి 
రిక్ణా పథకాలను వారంభించడం జరిగింది, 

యశ్ డ్ పంచవర్ష (పణాళికలో సాంఘిక సంకెమ ఉద్యోగుల 

కొరత హాచ్చుగా కనిపించడంవల కేంద, రాష్ట్ర) సంకేమ సంసలు, 
ల ఇం . " లా య 

కేంద రాష్ట్రె (పభుత్యాలు కలసి అనేక శిక్షణా పథకాలను ఏర్పాటు 

చేసి అధిక సంఖ్యలో విడ్యాధికులకు, సాంఘిక సం వేమ ఉద్యోగులకు, 
గా. స్వచ్చంద సంమిమ కార్యక రృలక్షు నక్ష ఇవ్వడం జరిగింది. 

మొదటి. వార్షిక (ప్రణాళికలో వయోజన య్రీలకు సంలీ పృ 

విద్యాక్ ర్చుల కోసం తి. 78 లతల రూపాయలు ఖర్చు వెట్టారు. 

సామాజిక, నై తిక, ఆరోగ్య, అర్వుల సంరతుణా కార్యక్రమాలకు 7.84 

లవల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. భారతదేశంలోని నె తిక, సాము 

దాయిక్, ఆరోగ్య సంఘానికి 0.77 లతుల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. 

"రెండో వారి క (వణాళికలో వయోజన య్రలకు సంశ్నీప విద్యా 
యిం | ఎవం 

కోర్సుల కోనం 19.50 లతల రూపాయలు వ్యయం చేయడ మైంది, 

ఉదా్యాగం చేసుకుంటున్న యువజనులక్తు రాతి వసతుల సిక్నిల్నక్స 0.10 

లషల రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. విద్యార్థులు కాని యువజనుల 

సండేమానికి క్రి7.కి7 లకొల రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. సాము 

దాయిక నె తిక, అరోగ్య, ఆ రృసంరక్షుణా కార్యకమాలకు కేంద 

(పభుత్వం వాటా 20.00 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు, 

మూడో వారిక (పణాళికలో వయోజన ్రేలక సంవీ ప 
0 

విద్యా కోర్సుల కోసం 19 లతల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. నాటి 

వసతుల నికెతి కి 0) 10 లతల రూపాయలు, విద్యార్థులు కాని యువ 

జనుల సంకెమాని కి. (వృత్తి పూర్వ నిక్షణతో సహో కి6.42 లతల 

రూపాయలు ఖర్చు చేయడ మైంది. 
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నాల్లో పంచవర్ష (పణాళకలో కరూజా యువజన సంతేవు కార్య 

కలాపాలకు ధనాన్ని శీటాయించడంజరిగింది. కాసి (సణాశిక _పారంభ మై 

న్నాడు సంవత్సరాలు పూ ర కాకుండానే డశానికి అనుకోని ఆఅవాంత 

రాలు రావడంజరిగింది. వీహార్, న్ త్తరప్రదేశ్. మొదలై న రాష్ట్రాలలో 

నదులు, పాడిపంటలు పూ రి గా దెబ్బతిని |పజలు ఛారీం తున 'నష్టపర్ణా దరు, 

ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో మున్నెన్నశూ ఎరుగని ఉప్పెన, తుఫాన్. లువచ్చి 

విలయతాండవంచేసి రాస్ట్రం యావత్తూ తుడిచి పెట్ట-కుని పోయింది. 

ఆ భీభత్స ప పరిస్థితులలో లతలాది (పజలు "నిరా శేయులుకాగా, వేలమంది 

చనిపోయినారో. ఆంధప చేర, తెమిళనాడువంటి దవ్నీణాదిరా పాలలో 

కూడా అతివ: అనావ్యృష్టులు ఫలితంగా పంటలు పాడయినాయి. ఈ 

విధంగా (ప్రకృతిసిద్ధమైన విపత్క-ర పరిస్థితు లేకాకుండా పొరుగు "దేశమైన 

పాకిస్తాన్, తూర్పు బెంగాల్. [పజల స్వెచ్చా స్వాతంత్యాలను రూవు 

మాపి, (ప్రజా పభుత్నాన్ని నెలకొల్పా లనుకొనే (పజల దృఢ సంకల్పాన్ని 

కాలదన్ని పాకిస్తాన్ సైనిక నియంతలు తూర్పు "బెంగాల్ (వజానాయకు 

లను బంధించి అవూయక [పజల నమూన, (పాణా లను, మానవత్వం విలు. 

వలను మంటకలిపి నిశ్షామీణ్యంగా మారణహోమం చేశారు. .తత్సలి 

తంగా మిగిలిన (ప్రజలు (ప్రాణ, మాన రతుణార్గమై లశుల సంఖ్యలో 

తండోపతండాలుగా శేరణార్డులె భారత జేశంవచ్చి' తలదాచుకొన్నారు. 

వారికి ఆకయమిచ్చి, ఆదుకుని, వారి కనిసొవసరాలను తీర్చడానికి 
"రత (పభుత్వం కో ట్లకొది ధనాన్ని ఖర్చు పెట్టింది. శరణాగత రతుణకు 

మా రానవతా కారుణ్య విలువలకు ఆలవాలమైన భారతేశంమిాద 1971వ 

సంవత్సరం డా సెంబరు లో పాకిస్తాన్ యుద్ధ [వకటన చేసి భారీఎ తున 

ముందుకువచ్చించి. పాకిసాన్తో. 14 రోజులపాటు ఛారతపిర జవానులు. 

యుద్ధం చేసి ఘన విజయాన్ని సాధించారు, : 

ఈ కారణాలవల్ల భారత చేశ ఆర్థిక సాంఘిక, పరిస్థితులు. 

కుంటుపడిచాలా అభ్యాన్న స్థితికి దిగజా “రిపోయినాయి. వీనికితోడు ఇతర. 

"జేశాలనుంచి వచ్చే ఆర్థి కసహాయం. కూడా బాగా. సన్నగిల్లి పోయింది. 

బంగ్లాటేశ్ ను సర ్వస్వతం తే ప్రజాస్వామ్య దేశ గా. క "చశాఅస్మీ 
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గు ర్పించాయి, పాకిస్తాన్ సైనిక నియంతల కబందహసాలలో నలిగి 

మారణహోమ మైన బంగ్లా దిశి. అన్ని రంగాలలోను కోలు కోవడానికి 

సర్వవిధాలా భారత చేశం భారీఎత్తున ఆరాక సహాయం చేయక తప్ప లేదు, 

కాబడి నాలుగో పంచవర్ష (పణాళికకు అన్నివిధాలా, అన్ని నె వుల 

నుంచీ అవరోధాలు కలిగినాయి. అందునల్ల నాల్లో పంచవర్ష _పణాళిక 

మధ్యంతర నిర్హ యం లేదా పరిశీలన 1971 డిసెంబరు 22 వ తేదిన 

పార్ష మెంట్ లో (పవేశ పెట్టారు. గత మూడు సంవత్సరాల కాలంలోను 

"దేశం సాధించిన (వగతిని చర్చించారు. మిగిలిన ఆరెండు సంవత్సరాల 

కాలవ్యవథలోను వార్చిక (ప్రణాళిక లను (పవేశ పెట్టడానికి నిర్ణయించడం 

జరిగింది, 

ఐదో పంచవ్ను [వణాళికలో సంవ్నేవు కార్యకమాల కై కంద 

(పభుత్వం 6కి . 5లి కోబ్లు, రాష్ట్ర (ప్రభుత్వం 22 . 60 కోట్లు రూపాయ 

లను ఖర్నుచేశాయి. ఈ (ప్రణాళికలో యువజనుల విద్య, ఆరోగ్యాఖి 

వృద్ది పథకాల కే కొంతధనాన్ని శేిటాయించారు. 

ఆరో పంచవర్త | పణాళికలో యువజన సంవేవమూనికి శేంద 

(పభుత్వం 69 కోట్లు, రాష్ట్ర) (పభుత్వం 24. D4 ఫోబ్లు "శేటాయించటం 

జరిగింది. [పణాళికా కాలంలో శారీర కానోగ్య, వఏడ్యా కార్య [కమాలు, 

ఆటలు, వినోదం ముదలై న కార్యక మాలను చేపట్టడం జరిగింది. 

ఈ విధంగా పంచవర్ష (పణాళికల ద్వారా (పభుత్వం అనేక యువజన 

సంవేవు 'కార్య్మక మాలను నిర్వహా స్తున్నది. 
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భారత రాజ్యాంగంలోని అచేశక సూూతాల ననుసరించి భారత 

"దేశం ఒక సంకేమ రాజ్యంగా చెప్పడమైంది. 89 వ (ప్రకరణం [ప్రకారం 

పౌరులకు కావలసినంతకితిలో జీవనం గడపటానికి హక్కు-న్నది. దోపిడి 

(Exploitation) నుంచి పిల్లలను, యువకులను రశ్నీంచాలి. 41 వ 

(పకరణం (ప్రకారం తనకున్న అరి కస్థ్రోమతత్ , (పగతితో పనిచేసే 

హక్కు; విద్యాహక్కు-లను కల్పిస్తూ నిరుద్యోగిత, వృద్ధాప్యం; రుగ్భత 

అశ కత (20211 వంటి సమయాలలో రాజ్యం తన సహాయం 

అందించవలసి ఉంది. 

శు రెండు ఆదేశాల ననుసరించి భౌతికంగా వైకల్యం ఉన్నవారు 

కూడా ఫొరులేకాబట్టి వారికి కూడా కావలసిన [పమాణంలో జీవం చే 

హక్కు-న్న ది. వారికున్న అశ కృతనుబకి తనకున్నలోపం నుంచి రహ్నీంచ 

టానికి ఉద్యోగం పాందటానికి వద్యనస్థృంచట నికి తమకు హకుకున్న దొ, 

కాబట్టి వికలాంగులకు విద్యగరపడం, ఉద్యోగం కల్పించటం దోపిడి 

(Exploitation) నుంచి రక్షీంచటం - వంటి సంతేవు కార్యక్రమా 

లను రాజ్యం చేపట్టాలి. 

దేశంలోని వికలాంగుల జనాభా గురంచి సరెన లెక్కలు 

లేనందున సమస్యా పిమాణం, చేపట్టవలసిన సేవా కార్య(క్రమాలు 

గురించి అవగాహన సంగాలేదు. దీనికి కారణం వైకల్యానికి సరైన 

నిర్వచనం లేకపోవడమే. అంధుల, చెవిటి, కుంటివారి పునరావాస చర్య 

లను తెలియచేసే పరిశోధనలు (Studies) ఇంకా సరిగా లేవు. 

ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోవల్ వెల్ ఫేర్ (Indian Council of 

Social Welfare) నిర్వహించిన పరెశోధనలో ఆల్ ఇండియా ఇన్ సి 

ట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్లీ హేండికేస్డ్ (All India Institute of 
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Physically Handicapped) లో ఉన్న వికలాంగులు కృతిమ 

అనయవాలను ఎంతవరకు వినియోగి స్తున్నారని భ్య్యయంగా చెట్టు 

కన్నది. 
ఉచితరీతిలో ఉపకారవేతనాలు వికలాంగులకు అందించినా, 

విద్యాభివృద్ధి తగినంతగా వారిలో కనిపించడంలేదు. ఏదివమెనా, ఒక 

వ్య క్రీ విద్యాభివృద్ధి అతని కుటుంబ అర్థిక పిస్థితిమిాద ఎక్కువగా 

అధారపడి ఉంది, 

అంగవైకల్యం - అర్థం = పునరావాసం 

అంగవికలురవై సాంఘిక అభి పాయాలు, తత్త్వం ముఖ్యంగా 

నాలుగు ముఖ్యమెన దశలలో చారిత్రాత్మక దృష్టిలో అవగాహన 

అన్రతాయి, 

(అ) బయటపడటం వినాశ so(Rxposure and destruction) 

(ఆ) రతణ (Care and Protection) 

(ఇ) శికుణ, విద్య (Training and Education) 

(ఈ) సాంఘీక నిమగ్నత (500121 Absorption) 

అ) బయటపడటం = వినాశనం 

(పాథమిళ సమాజంలో [పకృతి సిద్ధంగా నె జీవనానికి యోగ్యత 

ఉన్న (Survival of the fittest) నియమాన్ని అనుసరించి వైకల్య 

మున్న వారిని తొలగించడం జరుగుతుండేది. ఆదిమజాతులు (Primitive 

T11b భాతికంగా అశేక్తులుగా ఉండే తమ సహచరులను వదిలి 

వేయడం (Discarding Physically unit People) జరుగుతున్నది. 

పాథమిక్ జాతులలో వారిని శ|తువులన, క్ఫ్యూరమృగాలకు వదిలి 

వేయటం జరుగుతుంది, (పాథమిక సమాజంలో, సమూహం మంచి 

కోసం అశ కులు త్యాగం చేయబడుతుంచేవారు. ఈ [పాథమిక 

సమాజంలో అలిఖిత చట్టం (unwritten Law) పూరీర్టికరిలు లిఖిత 

చట్టంగా బాలా నతా'బ్దా లవరకు ఉంచేది. 
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అ) రక్షణ (Care and Protection) 
పాశ్చాత్య దేశాలలోని శె) స్తవ నియమాలు (Christian 

166215) తూర్పు దేశాలలోని బౌద్ద సిద్ధాం తాలవల్ల (Buddhist 

doctrines) ఈ ఆచారం [క్రమంగా విడిచి పెట్టడ మైంది. ఈ "రెండు 

మతాలు భాతిక అంగ నైక ల్యం ఉన్న వారితో సహో సౌకర్యాలను 

అందుకో వేని పజలందరకు, మానవ స్మాభాతృత్వంత" ను; బలహీను 

లను రవ్నీంచవలసిన బాధ్యత బలవంతులవై ఉన్నదని అందువల్ల వారికి 

రతుణ కల్పించవలసి ఉన్నదని తెలుసుకోవటం జఏిగింది. 

మానసికంగాను, దృష్టిపరంగాను, భౌతికంగాను అంగవై కల్య 

మున్న వారికి రకుణ కల్సించటంలో, వాస్తవ సముదాయం (తద్ద 

వహించింది. అయినప్పటికిని వారు సమాజంలో సమాజ స్థానంలో 

ఎప్పుడూ ఆదరించబడ లేదు. 

ఇ) శిక్షణ, విద్య (గమ and Education) 
13 వ శ తాబ్బ pu స్వెచ్చ, సమానత్వం, సా భాతృత్వ 

భావాలకు చెక్కు వగా పలువఇవ్వడం జరిగింది. సామూహిక అవసరాన్ని 

(Collective interest) వ్వ క్తి హక్కులు అధిగమించాయి. కొంత 

మంది విజ్ఞులై న ఆలోచనాపకులు (69210686 thinkers) విషాద 

ప్రాంత విక లాంగుల నె వు దృఫిని మరల్వారు. పర్యవసానంగా అ నేక 

సంస్థలు (Institutions) ఉద్భవించాయి. అబే సమయంలో అంగ 

నెకలా ల్య్యాలకు సంబంధించిన వ్యాధులను నయం చేయటంలో నె నద్య 

చం ఏ కూడా గణనియ మైన (వగతిని నాధించింది. ఆ విధంగా అంగ 

నైకల్యుర పె సాంఘిక నె నై ఖ(5001a! Attitudర్స సాంఘీక బాధ్యతగా 

నూరింది. 

ఈ) నాంఫిక నివాగ్నత (80641 Absorption) 
19 వ కతాభ“ంతంలో వక లాంగుల వృ తి సమస్యలు (పజల 

అ డె 
దృ్వ్వాని ఆకర్షించటం ,_పారంభించింది. 20 వ శతాబ్దం పారంభంలో 
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కొన్ని అభ్యుదయం వెందన చేశాలలో (Progressive Countries) 
కొన్ని చట్టాలు చేయడంకూడా జరిగింది. అనేక ఇతర కారకాలుకూడా 

వికలాంగుల అవసరాలను (పజలు ౫ ర్రించేటట్లు వేయటం జరిగింది. ఈ 
సమస్య పరిమాణంలో "పెరుగుదల, పారి శౌమిక సమాజాభివృద్ధి, 
విశ్వాంతర నిర్బంధ పౌథిమిక ఏద్య (Universal Compulsory 
Elementary Education) | పజ్వాస్యామిక సంస్థలు ఉద్భవించటం 
(Rie of Democratic Institutions) మొదలైన కారశకాలవల్ల 
కూడా (పజలు వికలాం?సల అవసవాలను గురించటం జరిగింది. ఒకటో 
(పపంచ యుద్దం “పునరావాసం” అనే పడానికి నరియెన అభం చేకరా 

ర్చింది. తరవాత మానవ సమాజం ఆ సవాలును తీసుకున్నది. వారికి 
ఆహారం, ఆకేయం, వస్తాలు అందించడ మేకాకుండా తదితర సదుపా ' 
యాలను కూజా అండించడానికి కృషీ సల్పుతున్నది. ెంగో [పపంచ 
యుద్ధానంతరం సపునవావాసం అనేక తూర్పు, పక్సిమ చేశాలలో 

మద్దతు సంపాదించింది. ఐక్యరాజ్యసమితి సాంఘీక సంక్నేమ కార్యక 
మాలలో డానిని కలవడంతో నిస్సందేహంగా, సంఘంలో దానికి సరి 

మైన స్థానమిచ్చినట్లు అయింది. 

భౌతిక వైకల్యాలకు కారణాలు 

(1) వంశపారంపర్యం : 

అనువంశికజీనుల పనితీరులో వచ్చిన కలతలవల్ల , వంశపారంపర్య 
దోషం (Hereditary Defect) అనేది ఒక తరం నుంచి ఇంకొక 

తరానికి సం[క్షమి స్తుంది. 

(11) పుట్టుకలో వచ్చిన లోపాలు (Congenital లంట) 

వక సమయంలో వచ్చిన లోపాలను (Congenital 
Defects) అంటారు. అన్ని పుష్టుః లోపాలు వంశ పారంపర్యంగా రావు, 

వుట్టుకత్ వచ్చే లోపాలకు మెటర్నల్ మాల్ న్య్యూటిపన్ (Maternal 
Malnutrition) చెటర్నల్ ఇన్ ఫెతున్ (Maternal Infection), 

17) 
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Rh కారకవువ్యాధిః X కిరణాలు, రసాయనిక కారకాలు (Chemical 

Agents), తల్లి (గాంధిక అవ్యవస్థిత (Mother's Glandular 

Disorganisation) గర్భంలో వీండం (Foetus) అసాధారణస్థానం 

వంటి యాంత్రిక కారకాలు - కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

(111) ఆర్థిత లోపాలు (Acquired Defects) 

సుట్టుక గాయాలు (వుట్టుక క ష్టమెనప్పుడు, వ్యాధ్మిగ స్త స మి 

స్థితులు జబ్బులు అంశే నోరింత దగ్గు (Whooping Cough), తట్టమ్మ 

నారు (Measles), వింథూూార వర్ష జరం (Scarlet Fever), మునిం 
జె టిన్ (Meaningitis) ఎన్స షై. టిన్ (Encephalitis) ఎముకలలో 

కళ్ళలో మయ (Poliomyelitis వంటి వ్యాధులవల్ల ఈ లోపాలు 

ఆరృతమవు తాయి (సం|కొమినాయి), 

(17) [పమాడాలు 

చాలా పాశ్చాత్య "జేశాలలో శాశ్వత అశ కత పారి శామిక్ష 

రహదారి (పమాడాలవల్ల సంభవి స్తుంది. ఇవి యుద్ధ (పమాడాలకన్న 
మించి ఉంటాయి. ఇవి సాధారణంగా పార్నిశామిక రద్దీ (Traffic) కింద 

పడటం, అగ్న[పమాడాలవల్ల సంభవిసాయి, 

(౪) పోషకాహార లోటుపా 
పోషకాహార లోటుపాట్లవల్ల వ్యాధి నిరోధక శ్ క్రి తగ్గుతుంది. 

ఇది అశ కతకు దారి తీ స్తుంది. 

(v1) లోపభూయిష్ట ఫోరణులు (Defective Postures) 

చెడ్డధోరణి లేక స్థితి (Bad Pasture) అశ కతకు కారణమసి 
చాలా తక్ష్కు.వమంది గుర రెసారు. తక్కు-వతీరు (Poor Pastureఅ నేది 
సామాన్య బలహీనతవల్ల, పోషకాహార లోటువల్ల, పని అలసటవల్ల్త 

| (fatigue) సునరావృత మయ్యే ది వ -కాల్తిక్ర వ్యాధులవన్లి (Repeated 

and prolonged Infection) వస్తూంది. 

(v11) యుద్ధ పర్యవసానాలు (Consequences of Wary 
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పాశ్చాత్య "దేశాలలో యుద్గమనేది, యుద్ధపీఠుల శే కాకుండా 

నూన్య పొఠులకుకూడా శాశ్వత అశ కతకు ఏకైక కారణం, 

111) శేదరకం 

అజ్ఞానం, వ్యాధి, పోవకాహోరం లేకుండటంతో బాటు చేదరికం. 

$ కతకు దారితీసే భయంకరమైన కారకం. అశక్తత మరల పేదరి 

౨న క్రి దారితీ స్తుంది. 

(1x) ఇతర కారణాలుగా నిరకురాస్యతవల్ల కలి అజ్ఞానం, 

_ద్యసిబ్బంది కొరత, | పారంభదశలో నె చికిత్స పొందటానికి సదుపా 

రాలు లేకపోవడం విధి (₹219) ని నము శని ఉండిపోవడం మొదలైన 

ఇ ర్రీవన్సి పరొ-నవచ్చు. 

భౌతిక వైకల్యం ఉన్నవారిని ముఖ్యంగా "రెండు భాగాలుగా 

డదియవచ్చు. 

(1) జ్ఞానాం వైకల్యం (Sensory Handicapped). 

(1) కుంటేవారు (Orthopaedically Handicapped). 

సవివరమైన వర్లీకరణాన్ని ఈ | క్రింది విధంగా పొందుపరచవచ్చు. 

(1) దృష్టీనెకల్యం కలవారు లేదా (గుడ్డివారు. 

(1) వినికిడి చె వైకల్యం కలవారు లేడా వెవిటివారు, 

(11) భాష వె శుక ల్యం కలవారు లేడా మూగనారు. 

(1) కుంటివారు (orthopaedically handicapped 01 

crippled) 

అశక్తతను నిర్వచించడం (Defining Disability) 
భౌతిక అశ క్షత చెవిక పరిమితులను (biological l1mita- 

tions) విద్య, వృతి, సాంఘిక అంతః క్రియలు (Social interaction) 

లతో పీిమితులను తెలియపే స్తుంది, 

దీనిని ఈ [కింది విధంగా నిర్వచించవచ్చు, 

ఆ) భౌతిక (పకార్యాలు (Physical fanctions) 
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వ్యాధి; గాయాలి వేదా ఆనువంశికత - కారణం వదెనా - 

భాతిక అశ కృత, భౌతిక [పకార్యాలలో పరిమితులకు డారితీ స్తుంది, 
అ 

ఇది నడిచే అంగాల పె గాసి, జ్ఞ నాంగాలమై గాని, లేక పత్యకఅంగాల వై 

అల ద టో 
గాని తన (పభావాన్ని కలగ జ స్తుంది. 

ఆ) వృ త్తిపరమైనది (Vocational) 
అమివకా సంయు క రాఘహ్ర్రాలలో పునరావాస చటం 199%, 

ఆని రు I) 

| 

ఎంతో అవరోధం కలిగించే భౌతిక లేక మానసిక అశ కతతో ఉన్న 

నాడు మియు వునరావాస సౌకర్యాలద్యారా యోగ్యత గలవానిసి-. 

- పలుగాలక “నాని కన్న 9 ఆదాయాన్నిచ్చే వృ కిని చేపట్ట నికి “భౌతిక అశ సుడుగాా”గా 

ఒక భౌతిక అశక్తుశ్తే. ఈ (క్రింది విధంగా నిర్వచిస్తుంది. ఉద్యోగితకు 

నిర్వచించింది. 

అ) సాంఫిక మైనది (Social) 

Dr. Kessler ననుసరించి భౌతిక అశ కత అనేది నెద్యశా న 

మానవశ్శాస్ర్ర సంబంధ మైంది. (Anthropological) అనే కన్నా 

సాంఘిక మెంది, ఆర్థిక పర మైనది, ఇది సమాజంలో వృ త్తి స్థితిగతులను 

సిర్వచి స్తుంది. భౌతిక లోపమున్నవారు బహిర్హ తంగాగాని, అంతర తంగా 

గాని పనిచేయటానికి, భొతికథ క్ష పరిమిత మైపోతుంది. అనుకూల 

సాంఘిక నెఖర కలుగజేస్తుంది. 

ఈ) విధ్యాసంబంధవై నది 

తన భౌతిక స్థల సాంఫీక, వినోద (Recreational) విద్య 

వృ తిపరమెన బాల్వదశే కార్య! కమాలలో పూర్తిగా పాల్త్లొనకుంజా 

చేసేటట్లు ఉంకే అట్లాంటి బాలుని వికలాంగుడిగా చెప్పవచ్చు. 

ఒక వ్యక్తి పెను సమాజంమైన భౌతిక అశ క్రత (పభావం 

(1) ప్రభావిత కేశాలు (Areas Affected) 
కుంటి వ్యాధులు, [పమాదాల [పభావం, రోగలక్షణ శాస్తా /నికి 

మాత్రమే పరిమిత మైనవికావు. (The Effects of Crippling diseare 
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or Accident are seldom, if ever Confined to the Patho- 
logical Condition alone) అశేశమందిలో ఇది వారి మానసిక 

విద్యా సాంఘిక వృ తిపరమెన రంగాలలో కాడా తన పభావాన్ని 

కలిగి స్తుంది, 

(2) భబిక నునది 

(పతీ కుంటి అశ కృత (Crippling Disability) చలన సామ్య్య 
నష్టాన్ని గాని అందులో పరిమితినిగాని కలశే స్తుంది, (Locomotor 

abilities 1255) కొంతమంది విషయంలో ఇది కొంతవరకు తగ్గించ 
బడినా లేక పూర్తిగా నయం చేయబడినా చాలామంది విషయంలో 

నిర్మాణాత్మక (క్రీయాత్నక లోపాలు శాళ్యతంగా ఆండిపోతున్నాయి. 

వైద్యశాస్త్రం ఎంత వునోగతిలోవున్నా ఇది తప్పటం లేరు. మిగిలిన 
వనరులను ఉపయోగించుకొని అభివృద్ది చెందడమే వశేక 

(పత్యామ్నాయం, 

(b) మానసిక మనది (Psychological) 

కొద్దిగా సిమ్న భావం కలిగిజండటం తప్పించుకొని తిరగటం 

(escapism) అత్యధిక మందత (eXtreme depression), అత్యధిక 

కోధం (over agression) లు. ఈ మానసిక కలతలు (Psycho.- 

logical disturbances) అంగ చె వైకల్యంవల్ల ప్రక్యంగా రావచ్చు 

లేదా సాంఘీకి నె ఖరుల (Social auitudes) వల పరోతుంగా 

రావచ్చు. 

(0) సాంఘిక మెనది (Social) 

అన గతి వ్య కిని సాంఘికింగాను అతని గృహసంతోపాన్ని 

కూడా దోచివే స్తుంది. సామాజిక అంతః| కీయలలో అతని పరిమితులు 

ఏర్పడతాయి. ఇంట్లో అతని అశ కోతను అశేక్షతలా శౌాకుండా 

ఎక్కువగా రక్ణ కెల్పీంచడంగాని, పూర్తిగా నిర్ణయం చేయటంగాని 

చేస్తుంటారు. వునరావాసంలో, (పజలకు, తట్ల దం్యడులకు సరియన 

అవగాహన కలిగించటం వాలా అవసరం, 
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(6) విద్యాసంబంధ మైనది (Educational) 

వికలాంగులు విద్యలో వెనక బడటానికి కారణం మేధస్సు 

సంబంధమైనది. కాదుకాని అనుభవం లేకపోవడమే, (ప స్తుతండఉన్న 

విద్యాసౌకర్యాలు, చాలామంది వికలాంగులు ఆఉపయోాగించుకొ"నే 

స్థితిలో "లేరు. వారికి (పత్యేక పరికరాలు బోధనా పద్దతులు అం దించాలి, . 

(6) వృత్తి తిపర మెనది (Vocational) 

[ప త్వేక సౌకర్యం కల్సి సే తప్ప వికలాంగులకు ఉద్యోగం 

సంపాదించటానికిగాని, నిర్వహించటానికిగాని కష్టమనేది మనకు అనుభవ 

పూర్వకంగా తేలు స్తున్నది. యజనూనుల సహ కార్చికుల సముడాయం, 

సహాయ సనినాకరణ వై ఖరి (unhelpful attitudes) వారి ఉద్యోగ 

అవకాశాలను పరిమితం చే స్తున్నాయి, 

పునరావాసం (Rehabilitation) 
వునరావాసం అంకు వికలాంగులు భౌతికంగా, మానసికంగా, 

నాంఘకంగా, వృ తీపరంగా, ఆర్థికంగా యధానామర్ద్యాన్ని త్రెకిగీ 

పాందటం, సంపూర్ణ మైన కుటుంబ జీవితం, . సంపూర్ణ మైన ఉద్యోగ 

జీవితం గడ పగలిగిన స్థితికి వికలాంగులు చేరుకొన్ననాడ్ వికలాంగుల 

వునరావాసం సంపూర్ణ మైనట్టు పరిగణించ బడుతుంది. వునరావాస ఛ్యేయ 

మేమంచకే వికలాంగులకు తన అశక్తత ఆటంకం కలిగించని సరియన 

ఆద్యోగ్యాన్ని కల్సించటమే ఫునరావాసంలో అశ కృతను ప్ై నంత 

కనిష్ట సాయికి తగ్పించటం ఆ వ్య క్తి తన సంపూర్ణ సామర్థ్యం మేరకు 

పని చేసుక ఫా చేటట్లు నివసించేటట్టు సౌకర్యాలు కల్పించటం అశ క్షత 

నిరోధం అశక పరిస్థితులను ఆదిలోనే చక్కాదిద్దటం మొదలై నవి 

చేపట్టవలసిన కార్యశ్రమూయి. 

పునరావానాన్ని బట్ట వికలాంగులను ఈ కింది విధంగా విభజించ 

వచ్చు. [ 
[1] శాళ్యత ఉద్యోగితను సంపాదించటానికిగాని, సామాన్య 

దేవితాన్ని గడపటానికిగాని (ప్రత్యేక సహాయం అవసరంలేని అశ కతలు 
కొన్న నా 
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నెద్య, మనోవిజ్ఞాన చికిత్స (Medical andPsychia- 

101) వృత్తికి సంబంధించిన సలహోలు, వృ తిని కల్సించే 

ocational Counselling and Placement) మరియు 

కి "సేవా పద్దతి, సమూహ సెవాపద్దతి వంటి (పత్యేక సహో 

హాన్యులతో చేదా సాధారణ ప్రజలతో ఉద్యోగానికి పోటీ 

అఖ్ళ గై కెలున్న వారు. 

సాధారణ (పజలతో ఉదో్యోగవిషయంలో ఎప్పుడూ పోటీ 

3లో ఉండి, (పత్యేక మైన ఆ(శమముండే పనిస్థలాన్ని గాని 
workshops) (ప్రత్యేక సదుపాయాలను కల్పించవలసిన 

్న నారు, 

యస్సులో ఉండె భౌతికంగా అశ కులయిన వికలాంగులకు, 

కిక్ విపణిలో ఉన్న వేతనరేట్ల కనుగుణంగా, వారికున్న 

బట్టి వారికీ ఉద్యోగాలను కల్పించాలనటం - పునరావాస 

)ుటువంటి కార్యక మాలు, ఈ [కింద పొందుపరచిన వాటిలో 

ఏ అన్నిటినిగాని కలిగి ఉండాలి, 

వైద్యషీతు 

వైద్యవునరావాసం 

(పోస్టరీస్ (Prostheries) | 

వృ _తికికుణ (Vocational Training) 

వృ త్తికి సంబంధించిన సలహాలు (Vocational Coun. 

selling) 

తాత్కాలిక కాలపరిమితులలో ఆశయమిచ్చే పని 

స్థలూలలో (workshops) వీక్షుణని చ్చే సౌకర్యం. 

| జీవితం గడపటానికి, ఇతర అవసరాలు తీర్పులో వటానికీ 

ధనసహాయం చేయటం, 

i] ఉద్యోగం కల్పించడం, 

సాంఘిక వ్య కిస సవా కార్యక్రమాలు. 
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వయోజననా[ త 

ఉదో్యగం, వెళ్ళ; పీతృత్వం - వయాజనుడుగా (పతీ వీకలాం 

గుడు వోపించవలసిన పాత్రలు. అటువంటి అభివృద్ధి వికలాంగుని తన 

మోద తను ఆధారపడి ఉండటం మరియు ఆత్మ కురణ (Self 

actualisation) మాద అధారపడి ఉంటుంది. ఈ విషయంలో తల్లి 

దండుల (పరణ కూడా అవసరం, 

పక లాంగుని సయం వ్ క్రై అంకే వైకల్య పరిమాణం (extent 

of handicap) అతని మేభాశ కి అతని భావన సాంఘిక పరిపూర్హ 

తలు వునరానాస ధ్యేయం సాధించటానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. 

అవకాశాలు లఫించడం కూణా వాలా ముఖ్య మైన అంశ మే. 

వికలాంగుడు సంపన్న కుటుంబంలో పుట్లినా లేదా వైద్య, విద్య వునవా 

వాస సౌకర్యాలు అతని కుటుంబం నివసి స్తుండో పాంకతానికి అందు 

సటులో ఉన్నా వికలాంగుడి వునరావాసం ఏలుకలుగుతుంది, 

బకలాంగుల సంకె వుంలో కెంద సాంఘిక సంకే వం 

వుండలి (6.5. 1, గ్ర యెక్క వాత 

20 వ శతాబ్దం (పారంభంలోనే సాంఘిక సంవేమ మండలి 

(C.S.W.B,) పిక లాంగుల సంకెము కార్యక్రమాలకు వునాది వేసిందా. 

అంధులు చెవిటివారు, మూగవారు, కుంటినాకు, మానసిక వైకల్య 

మున్నవారు నీరంతా కూడా అప్పటివరకు నిర్ణ య్య పరచబడ్డారు, 
౮3.47.53. ఈ సంజ్నేవు కార్యక్రమాలను చపశ్తునాటికి బహుత్ వ 

శ్హాయిలోనూ వి రాష్ట్ర /శాఖగాని, శేందశాఖగాని పీకి సంచేవుం 

చేపట్టలేదని చెప్పవచ్చు. C.S.W.B. ఆ విధంగా చెపట్టడానికి పండితే 
జవహర్ లాల్ మొట్టమొదటి న్లైర్ మన్ శ్రీమతి దుర్తాభాయిటబేశ్ ముఖ 
కృష, (శ్రీమతి ద్రందిరాగాంధీగారి సన్ని హీ తతత్వం మరియు జీవితాలను 

అంకితం చేసిన సంధు సండేము కార్యక రృలు కృవీ. సల్పడమే కారణం 

గడచిన లి దశాభాలలో C.,S.W.B. వికలాంగులకు సహాయపడే అస 
4 

స్వచ్చంద సనా సంస్థలకు తమ సహాయ సహకారాలను అందించింది, 



జ్ 
వికలాంగుల సంవవుం 965 

C.S.W.B. రావ ప్ల సాంఘీక సండే.మ సుహా మండలాల ద్వారాను 

మ2యు అ నేవ స్వచ్చంద సెవాసంస్థల దేశ, రాష్ట్ర), జిల్లా స్థాయిలలో : 

పనిచేసి సమాజానికి వికలాంగుల సమస్య సరించి అవగాహాన కలిగిం 7 

చింది. అంతే ర్హాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరంలో (International 

Year of Disabled Persons, 1981) C.S.W.B, వంకా అధిక 

| కృపీని 1 సల్పింది. ( 

మనం ఐక్య రాజ్యసమితి సిద్దాంతాన్ని బ్యశ్యం౫॥ Theory | 

సుమారుగా 10 శాతం జనాభా వికలాంగులుగా ఉన్నారని మనకు 

తెలుస్తుంది. పథకాలు వేసినారికి [ Planners | పిపాలకులకు, సంఘ 

సంచేవు కార్లకి ర లకు, సాంఘిక శాస్త్రవేత్త తేలకు, వికలాంగులకు 

సంబంధించిన ఏవరాలు సిగా తెలియనందున, సమస్య పరిమాణాన్ని 

అంచనా వేయలేక పోతున్నారు. 

ఉదో వ్రిగాలను కల్పించటం 

CSWB సాంఘక, ఆర్థిక కార్యక్రమంలో స్థాపించబడిన 

సంవత్సరం [1953 | నుంచి వికలాంగులకోసం సాంఘీక, అర్థిక కేంద్రా 

అను నెలకొల్పటంకోసం అనేక స్వచ్చంద సేవాసంస్థ లక ఎంతో 

సహాయం చేస్తూ వ స్తుంది. ఈ శేందాలస్నీ కూడా శెడీమేడ్ బట్టలు, 

చేతి న్లోన్స | 810౪65] నోబ్బు, కాగితాలు మొదలై నవి. అప్పడాలు 

క్రూ డం, వ్మడంగివని, అచ్చువేసేపని, సబ్బులతయారీ, డైరీ 

ఇ సులు. నడపటం మొద 3 న పనులను ను శోపడుకున్నాయి. 1965 నుంచి 

న్నారు. 

(వ వ స్తుతానికి 8,000 క కు చె 



266 భారత చేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

సావూజిక సమైక్యత (96411 intigration) 
సామాజిక సమైక్యతను [పోత్సహించటానికి, అనేక సెలవుదిన 

గృహ శిబిరాలను | Holiday-home-camps | నిర్వహించాలని నిశ్చే 
యించింది. రోగం కుదిరిన తరవాతకూడా కుష్టువారిని సంఖఘుం ఆమో 

దించటం లేదు. అందుకని వారికి ఆశయ ఉపాధి స్థలం [Sheltered- 
workshops ] నెలకొల్పటానికి బోర్డు సిశ్చయించింది. 

| శేంద సాంఘొక సంవేమ మండలి, తన సిబ్బంది సియామకంలో 

లీ శాతం ఉద్యోగాలను వికలాంగులకు కేటాయించింది. అంతే కాకుండా 

రాష్ట్ర సాంమఘేక్ సంతెమ సలహో మండలిలోను కూడా ఆ విధంగా 
నియమించాలని ఆ బెశాలు చేయటం జరిగింది. 

1980 సెప్టెంబరు నెలలో జరిగిన రాష్ట్ర సాంఘిక సంవ్నేము 

సలహా మండలుల సమావేశంలో చేసిన సిఖార్పుల మేరకు CSWB 

కృ[కొిమ అవయవాల కొనుగోలుకు వికలాంగులకు సబ్బెడినికూడా 

ఇవ్యాలని నిశ్చయించింది. 

మనదేశంలో మన సాంఘిక ఆనువంకికత [Social heritage} 
సంస్కృతుల ననుసరించి, అ నేక దెశన్థాయి, రాష్ట్రస్థాయి స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలు అశ కుల విద్య వృ తిశికణ, ఆర్థిక పునరావాసం వంటి 
విషయాలలో గుర్తించదగ్గ కీతిలో సేవా కార్యక్రమాలను చేపడు 
తున్నాయి. అటువంటివాటిలో బొంబాయి నగరంలో ఉన్న |Fellow- 
ship for the Handicapped సంస్థను, అచేనగరంలో ఉన్న నేషనల్ 
అసోసియేషన్ ఫర్ ది బెండ్ | National Association for the 

81106] సంస్థను అలహాబాదు నగరంలో ఉన్న రోటరీ స్పాన్సర్మ్ 
రిహోబిలి కుషన్ సెంటన్ ఫర్ ది కివుల్ల్ | Rotary Sponsored 
Rehabilitation Centre for the Crippled] ఆలిండియా 
"ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది డెఫ్ [All India Federation for the Deaf | 
నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది 'మెంటల్లీ రిటాన్తైడ్ [National Fede- 
ration of the Mentally Retarded]oనే సంస్థలను చెప్పుకోవచ్చు. 



చికలాంగుల సంశ్షేమం PIs 

1978-79 లో 120 సంచంద చేవాసంలకు రూ: ౪ మిలియన, 
కూ, . 

1980-81 లో 114 స్వచ్చంవ సేవా సంసల తూ! 112 లనిలు ఇన 
య్ 

సహాయం పికలాంగుల సం మమా 

కా 4 ఇ" చ వ్ వ్. న 

వికలాంగల కోసం (పభుత్వం వగా షె తన్నో ఇ కాన 

మూలను నిర్వహ సుంది. 

కే. సంయాంనక్త విద్యా (పణాళ్క 

(పత్యేక పాఠశాలలలో అంగవికలునైన సాలుము విద్య నభ 

సెంచేటప్పుడు తాము మిగతావారి నుంచి పిడదీయబట్లాం - అవే ఫావ 

నకు లోనవడం, సమాజంలో ఇతరులతో కలసిమెలసి పెగ వేవపోనవం 

జరుగుతోంది. ఈ పద్రతిమారిపోయి వారూ సమాజంలో ఒక భాగమని 

"తెలుసుకోవాలనే ఉక్రేశ్యంతో సంయు కే విద్యా పశాళికెను |వవేశ 

వెట్టడం జరిగింది. ఈ [పణా౪క 1పకారం అంగపికలుస, అంగన కెల్యం 

లేనివారు ఒకేచోట కలసిమెలసి విద్య నభ్యసించ టం, అఆటపాటలలో 

పాజట్లోనటం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఒక3ప్వు మరొకైకి పవవగాహన 

ఇరగడం అంగవికలురలో ఆత్మవిశ్వాసం పంపెంవడం, వాక శేక్సి 

సామర్థ్యాలు వారిశే అర్థంకావడం కనిపించింది. అంతెమా। తాన (పత్యేక 

విద్యాలయాలను ఫీసపేయరు. మామూలు పాశశాలలలో ఇవుడలేరను 

కున్న వికలాంగులను అకా కే విద్యా సౌకర్యాలు కెల్సి నారు, 1978 

నాటికి ఈ (పణాళికను ఆంధ్రపదేశ్ , హర్యానా, హీమాచల్ పేక్ , 

శేరళ, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్; తమిళనాడు, ఉ కెరపదేః 

రాష్ట్రాలలోను శేంద్రపాలిత (ప్రాంతం డిల్లీ లోను అమలుషము స్తున్నారు. 

ఇందుకై రాష్ట్రాలక య్యే ఖర్పునంతి టిని శెందమే భరిస్తుంది. 1984 

అంతవాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరం (International Year of the 

Disabaled / Handicapped) లో 50 శాతానికి బదులు 100 

శాతము శేంద సహాయం రాష్ట్రాలకు శేందపాలితె (పాంతాలకు 

అందివ్వబడుతుంది,. 
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సామాజిక సపైైక్యత (S16ial Intigration) 
సామాజిక సమైక్యతను [వోత్పహంచటానికి, అ నెక సెలవుదిన 

గృహ శిబిరాలను | Holiday-home-camps | నిర్వహించాలని నిశ్చ 

యించింది. రోగం కుదిరిన తరవాతేకూణా కుష్టువారిని సంఘం ఆమో 

దించటం లేదు. అందుకని వారికి ఆశయ ఉపాధి స్థ లం [Sheltered- 

workshops | నెలకొల్పటానికి బోర్డు సిశ్చయించింది. 

శకేంద సాంఘిక సండెమ మండలి, తన సిబ్బంది నియామకంలో 

లి శాతం ఉద్యోగాలను వికలాంగులకు కేటాయించింది. అం కేకాకుండా 

రాష్ట్ర సాంఘీక సంతన సలహా మండలిలోను కూడా ఆ విధంగా 

నియమించాలని అబేశాలు చేయటం జరిగింది. 

1980 సెప్టెంబరు నెలలో జరిగిన రాష్ట్ర) సాంఘిక సంషేము 

సలహా మండలుల సమావేశంలో చేసిన సిఫార్చులమేరకు CS W B 

కృ[డైమ అవయవాల కొనుగోలుకు వికలాంగులకు _ సబ్పిడీనికూణా 

ఇవ్వ్యాలసి నిశ్చయించింది. 

మన దేశంలో మన సాంఘిక ఆనువంగికత [Social heritage | 

సంస్కృతుల ననుసరించి, అనేక దెశస్థాయి, రాష్ట్ట్రణ్థాయి స్వచ్చంద 

సేవా సంస్థలు అశ కుల విద్య, వృ _తికికుణ, ఆర్థిక వునరావానం వంటి 
విషయాలలో గుర్తించదగ్గ కీతిలో సేవా కార్యక్రమాలను చేపడు 
తున్నాయి. అటువంటివాటిలో బొంబాయి నగరంలో ఉన్న [Fellow- 

ship for the Handicapped సంహ ను, అెనగరంలో ఉన్న నేషనల్ 
అసోసియేషన్ ఫర్ ది బ్లెండ్ [National Association for the 

Blind | సంస్థను అలహాబాదు నగరంలో ఉన్న రోటరీ స్పాన్చర్ట్ 

రిహాబిలి కుషన్ సెంటర్ ఫర్ డి కిపుల్త్ | Rotary Sponsored 
Rehabilitation Centre for the Crippled], ఆలిండియా 
"ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది డెఫ్ [All India Federation for the Deaf |} 

నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ది మెంటల్లీ టాడ్ [National Fede- 
ration of the Mentally Retarded |e నే సంస్థలను చెప్పుకోవచ్చు. 
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1978-79 లో 120 స్వచ్చంద సెవాసంస్థలకు దూ॥ 9 మిలియన్లు, 

1980-81 లో 114 స్వచ్చంద సేవా సంస్థల కు రూ! 112 లతలు ధన 

సహాయం పికితాంగుఐల సం మేమూన్లం C, ర సే B. మంజూరువే -చీపి
ంది. 

య 

వికలాంగుల కోసం | [పభుత్వం కూజా ఎన్నా (ప 

మాలను నిర్వహ 'సుంది. 

1. సంధంంక ఒ విద్యా ర 

సుచేటప్పుకు. తాము మగ తొవారి నుంచి విశదీయబడ్డా ౧ - అనే భావ 

నకు లోనవడం, సమాజంలో ఇతరులతో కలసిమెలసి తిరగ లేకపోవడం 

అ లో న్ ల్ (వ Wy అల త క ఇని ws ధక్ 9 

జరుగుతొ 'ండి,. ఈ పపతిమూఏిసా్యయిు వారూ సమాజంల ఒక భాగమని 
iy 

తెలుసుకో వాలే Boo సంయు Es విద్యా సణాళిక్నను (వో 
ఇన 

ఇెతుడం జరిగింది. ఈ [పణా భక (పకారం అంగవికలురు, అంగ నె గ కెల్యం 

శేనివారు బశేవోటు కలసి మలసి విద్య నభ్యసించటం, ఆటపాటలలో 

పాబ్తానటం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఒకరిపట్టి మర్ కరికి సదవగాహన 

ఇరగ్నడం అంగ వినోలురలో ఆత్మవిశ్వాసం ఇంపౌందడం, వారి శ క్తి 

సామ ర్థులు న వావీ అర్థంకావడం క కనిపించింది. అంతమా[ తాన (మ తేక 

విద్యాలయాలను తీసిపేయనస. మామూలు పాఠశాలలలో ఇవుడ లేరను 

కున్న పన లాంగసల అవ్య సి విద్యా స్తాన ర్యాబు కే కల్సిసారు. 1978 

నాటికి ఈ |పణాళికను ఆంధ పబేశ్ , హర్యానా, సామారలొవచేక్. 

“శీరళ, మహానాప్ట్రి, ఓ రష? స్వం రాజస్థాన్, తమిళనాడు, ఉ తర హదేశ్. 

రాస్హ్రాలలోను "కేం దపాలిత (పాంతం డి లోను అమలుపరు స్తున్నారు. 

ఇందుకే రాష్ట్రాలకి య్యే ఖర్సునంతి టిని శేందమే భ నిస్తుంది. 1984 

అంతు స తీయ వికలాంగుల సంనత్సంం (International Year of the 

Disabaled / Handicapped) లో 50 శాతానికి బదులు 100 

శాతము శేంద సహాయం రాష్ట్రాలకు శేందపాలిత [పాంతాలకు 

_అందివ్వబడుతుంది. 
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2. ఉపకార వెతనాలు 
విద్యారంగంలో సామాన్య, సాంకేతిక, వృ శి వద్యలను అర్హతే 

గల అంధ, చెవిటి, కుంటి బాలురకు (ప్రభుత్యం ఉపకార వేతనాలు 

మంజూరు చేసింది. ఈ కార్యక్రమం మొదటి పంచవర్ష [వణాళకలో ప్ ట్ర 

ఉపకార వేతనాలతో [పారంభమయింది. ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 6500 
ఉపకార వేతనాలను ఇ స్తున్నారు. 

1975 లో 4 నుంచి 40 సంవత్సరాల వయోపరిమితిలో ఉన్న 

భాతిక వికలాంగులకు పారి శామిక "లేక వాగణెజ్య సంస్థలలో లిక్సణ కోసం 

నియమి స్తే వారికి ప్రేఫండు (Stipend) ఇవ్వడం కూడా (పారంభిం 

చారు. కరస్పాండేన్సు కోర్సులు చదివేవారికి కూడా ఉపకార వేతనాలు 

ఆమోదించటం జరిగింది. 1977-78 లో 4,400 వికలాంగుల ఉపకార 

వేతనాలు (పభుత్వం మంజూరు చేసింది. 1991 లో 68900 ఉపకార 

వేతనాలను ఇవ్వడం జవెగింది. 

వికలాంగంలకం (పత్యేక ఉనాదికల్ప్సనా కెందాలు 

ఏీటిని 1959 లో (ప్రారంభించారు. 1979 నాటికి 17 ప్రత్యేక 
ఉపాధికల్పనా శేం[దాలు స్థాపించారు. 1079 నాటికి 17,817 మందికి 

ఉపాధి సౌకర్యాలు కల్పించడం జరగింది. సాధారణ ఎంప్లాయి మెంటు 

ఎక్సంజిలలో (పత్యేక ఎంప్లాయి మెంటు అధికారులను వికలాంగుల 

కోసం నియమి స్తున్నారు. 

రాష్ట్రాలలో వికలాంగులకు 3 శాతం ఉదో నాల 

రిజర్వెషన్లు 
0 | 

20 జనవరి 158581 వ తేదీన జరిగిన సాంఘిక సంవేవు మంతుల 

సమావేశంలో ప్రభుత్ “దో్యోగాలలో కి శాతం ఉద్యోగాలు వికలాంగుూ 

లకు కేటాయించాలని, వికలాంగుల సంష్నేమ కార్యక్రమాలు చెపక్డు 

టానికి సమన్వయపర చ డానికి (పతీ రాష్ట్రంలోను వికలాంగుల కబుపన్ను 

నియమించాలని నిర్ణయించారు, ఆర్థికంగా చెనుకబడిన వికలాంగులకు, 
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వికలాంగులకు పనికివచ్చే పరికరాలను ఉచితంగా సరఫరా చేయాలని 
కసా ౯ నిర్ణయించారు, 

వికలొంగులకు పూర్తిగా వేతనాలు 
కార్మిక మంత్రి యన్. డి. తివారి, 4-5-1981 వ తేదీన కార్మిక 

మంతిత్యశాఖ క విటి చే వికలాంగులైన [శామికులక్రు 100 శాతం 

(ఇదివరకటి 75 శాతానికి బదులు) వేత నాలివ్యడానికి నిర్దయించడ మైంది, 

అని తెలియజేశారు. గనుల పర్మిశేమ (Mining Industry) లో 16 

శాతం జీతాలు వెంచినట్లుకూడా కౌలియ జేశారు, ఇది 16 పరిశమలకు 

వ క్రి స్తుంది. 1981 అంతర్జాతీయ మహిళా సంవత్సరంలో ఇండియన్ 

ఎయిర్ ఫోర్ వారు మొ తేం 41 మంది వికలాంగులకు ఉద్యోగం ఇచ్చి 

నట్టుగా తెలియజేసింది. అందులో 10 మంది అంధులు, 16 మంది 

కుంటినారు (orthopaedically handicapped) 15 మంది చెవిటి 

వారు. 

జాతియ బహువుతంలం 
వికలాంగులకు ఉపాధిని (పోత్సహించడానికి (పతీ సంవత్సరం 

(పతిభావంతులై న వికలాంగులకు అధికంగా అవకాశాలిచ్చిన యజ 

మానులకు భారత రాష్ట్రపతి జాతీయ బహుమతులుకూడా ఇ స్తున్నారు. 

వెరాటారు వాహనాల ఇంధనం ఖర్చు 
మోటారు వాహనాలను ఉపయోగించుకునే వికలాంగులకు 50 

శాతం ఇంధనం ఖర్చును కూడా _పభుత్వంవారు ఇస్తున్నారు. ఇది వారి 

కదలికను [పోత్పహి స్తున్నది. 

అంతర్జాతియ వికలాంగుల సంవత్సరం (1981) 

(International year of the Disabled (1981) 
1981 న అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరాన్ని వురస్క- 

రించుకొని ఒక జాతీయ సంఘాన్ని కింద (పభుత్వం కింద సంకేమ 

శాఖ అధ్వర్యంలో ఏర్పాటుచేసింది. ఇందుకు అనుబంధంలో కొన్ని 

కార్యనిర్వాహక సంఘాలుకూడా నెలక 'ల్పబజ్ఞాయి, శేంద కార్మిక 



270 భారత దేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

శాఖకు సంబంధించిన ఇటువంటి ఒక సంఘం పిక లాంగుల సంవేమాన్ని 

వురస్క-రించుకొని కొన్ని సిఖార్పులను చేసింది. అందుకు అనుబంధంగా 

వారికోసం (ప్రత్యేక ఎంప్లాయి మెంబు ఎక్కే ఛంజిలను. స్థాపించడం, 

ఫ్యాక్టరీలలో ను; బయట ఉపాధి కల్పించే కార్య(క్రమాలు ముమ్మరంగా 

చేపటడం జరుగుతున్నది. 
Ga) 

తదితర కార్య కవూలు 

l. (పభుత్వ యం తాంగంలోని [గూవు “C౮౨? మరియు “10? ఉద్యాగా 

లలో 8 శాతం ఉదా ్యగాలు ఖచ్చితంగా వికలాంగుల కోసం పతే 

కించటం. 

9-18 రాష్ట్రాల (పభుత్వాలలో 1 నుంచి 4 శాతం ఉదొ్యగాలు ప్ 

కోసం రిజర్వు చేయడం. 

hy; తి పతీ మంతిత్వ వాఖలో ఒక సమన్వయ అధికారి ఈ విషయాన్ని 

పెశిలించటం. 

4. వ్వ తి విదా సంసలలో వికలాంగులను ఎక్కువ సంఖ్యలో చేరు 

వం. రథ ల ఎ 

ర. ప కేక ఎంప్లాయిమెంట్ ఎక్సేంజ్ లు తము పనిని త్వరిత గతిని 

చేపట్టడం. 

6, (గూవు టి జట?) సస్వీసులలొ కూడా పనిచేయగల ఫ్ఞనాలను 

వికలాంగులకు “కేటాయించటం, 

7. వికలాంగులను వదో ఒక సాకుతో ఉద్యగంలో చేరకుండా చేశే 

యత్నాలను రూపుమాపటం, 

రి. కుర్ఫీలకు, సోవాలకు బె త్తం అల్బ డం ముదల న పనులు శేవలం 

వికలాంగుల ద్వారానే జరి గటట్లు చూడటం. 

9, గుడ్డవారుగా నమోదు అయిన (పతీ వ్యక్తి క్రి కి 1981 ముగిసేలోగా 

ఉదో సగం కల్పించడం, 

10. వృ స్త విద్యలో నె నైపుణ్యం కలిగిం చేటందుకు (పత్యేక ౦గా కృష్. 

సలి చేందుకు అహమ్మదా బాదు, మృదాసు, జెంగుళూరులలో వ క 

వీద్యా శేంచాలు తెరవడం. 
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ప సంచ్వంద సేవా సంసలు, సంఘ సే కారంక రలు (పభుత్వం స్వ నం వా సంస్థ ం ంఘ సవా $ ర్త 

అంగవికలుర ' సరియైన జనాభా వారి నిజ జీవన పరిస్థితులకు సంబంధించిన 

విషయాలను సరిగా సేకరించి, చారి సర్వతో ముఖాభివృద్ద్ధికి కప. చేయ 

వలసిన అవసరం ఇంకా చాలా ఆంది, 

వికలాంగుల సంక మం 

అంధుల సంకేమ కార్య కమం 

మతాల (పభావంవల్ల నే భారత దేశంలో సం తేమసేవా కార్య 

క్రమాలు మొదలై నవి. పూర్వం (గుడ్తినారికి, చెవిటివారికి అ్మశయం 

కల్పి స్తుంజేవారు. అందులో వారికి నివాసం, భోజనం, బట్టలు వంటి 

సదుపాయాలు కల్పించేనారు. మొట్ట మొదట అంధగ్భవోలు(Homes 

for the 81106) అశోకుని కాలంలో వర్పాటుచేయడం గమనా రం, 

తరవాత (దాతృత్వ దృక్పథంతో పకలాంగులకు కూడా సామాన్య 

మానవునివలె జీవించేహక్కు. ఉన్నదని గురించేటంతవరకు (పజలు 

పరివ రన చెందారు. 

[పపంచంలోని అంధులలో మూడోవంతు మించి మున బేశంలోనే 

ఉన్నారు. ెశంలోని (పతి రెండు వందల మందిలో ముగ్గురు అంధులు 

ఉన్నారు. (పతీ 209 మందిలో 15 మందికి వదోరకమైన దృష్టీలోపం 

ఉంది. ఈ అంధులలో 60.80 శాతం మందిని చికిత్సద్యారా బాగు 

పరచవచ్చు. ఈ కళ్ళ వ్యాధులలో శేటరాక్స్, (టాక్ మో అన్నవి అతి 

విస్తృతంగా ఉన్న వ్యాధులు. పోవక ఆహారం లోపించడమే అనేక 

సందర్భాలలో అంధత్యానిక్ కారణం దేశంలో అంధులుగా ఉన్న 

పిల్లలలో 250 వేలమందికి పోవక ఆహారం లోపంవల్ల నే అంధత్వం 

వచ్చింది. దృ సక్రమంగా ఉండాలం కే విటమిన్ “ఎ సమృద్దిగా 

ఉండాలి. అంగబలం కావడానికి ఈ అంధత్వం పథాన కారణ 

మవుతున్న ది. 
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అంధత్వం నిర్వచనం 

l. సామాన్య జీవిత కార్యాలు చేయటానికిగాని, చదవడానికిగాని 

దృస్థికి డీయాత్శక విలువ చేకపో లే, అటువంటి మనిసిని “గ్రుడ్డి 

వాడుగా మనం వ్యవహరిస్తాం. 

వ ఈ కింద చేరొ-న్న పరిస్థితులలో ఏదో ఒక స్థితినుంచి బాధపడే 

వారిని “అంధులు” అంటారు, 

(ఏ దృష్టి పూర్తిగా లేకపోవటం. 
(11) దృష్టి కార్యం (Visual Activity) సరిది ఖై కొటుకంలో 

6[60 తేడా 20/|200 ఉత్తమమైన నెతంలో మించకుండటం, 

1944 లో సమర్పించిన భారతదేశంలో ఉన్న (గుడ్డివారివై 

నివేదిక ను([60011 of Blindness in 10014) ననుసరించి గుడ్లివాడిని 

ఈ కింది విధంగా నిర్వచించారు, 

“ఒక గజం దూరంలో వి స రింపజేసిన హస్తం (వేళ్ళను "లెక్కా 

'వె్టులేని వాడు (సడ్డివాడు” (‘A 609010 15 blind who cannot 

count the fingures of an out stretched hand held ata 
yard’s distance’) 

కాని ఈ నిర్వచనం చాలా సంకుచితమెంది. 1944 లో 

సమర్పించిన నివేదిక [పతి లక్షమందికి 5 వేలు మంది (గుడ్డివారు 
ఉన్నట్టు "వోలియ జేసింది, 

ద ఇ 

దాక్షిక అంధత్వం (Partial sight) 
అత్యు త్తేమెనాధ మైన సరిదిద్దటం తరవాత ఒక మంచి నేతంలో 

దృష్టికార$ం (Visual Activity) 20/200 లకి 701200 (Small కి 
మధ్య ఉండటం. 

అంథత్వం = రారణాలు 

1944 (గుడ్డివారివైన నివేదిక ననుసరించి, అంధ తానికి ఈ కింది 
శరొ-న్న కారణాలు డాకితీస్తాయి. 
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కార్నియా, కంజంటివేల అంటు వ్యాధుల వల్ల. 

కటరాక్ట్ మరియు గాక్ మో. 

సరియైన పోషకాహారం తీసుకోకపోవటం. 

భూత వైద్యుల "లేదా నాటువై ద్యుల హోనికర మైన చర్యలు. 

మనూచి. 

సరియిన కాంతి లేకపోవడం, వుస్త్వకాల మ్ముదణ సరిగా. లేకపోవటం 

వల్ల వచ్చే దృ పరిణామాలు, 

విద్య, శిక్షణ 

1887 సంవత్సరంలో స్థాపించిన అమృత్ సర్ లోని అంధుల 

పాఠశాల (S6hool for the Blind) « తో మన చేశంలో అంధుల 

విద్య, వీక్షణ విషయంలో సమిోక్ళుత కృపి ముదల నది. ఈ పాఠశా 

లను తరువాత నాజీ కపూర్ , జపారాడూన్ లకు మారారు. అంధ బాలి 

కలు ఉన్న తక్కువ పాఠశాలలలో ఇది ఒకటి, కిందటి శతాబ్దానికి 

ముందు తాలమ్-కోట్లా (Talam-Cottah) లో ఒక పాఠశాల కలక తా 

ఆంధ వాఠశాలలను స్థాపించారు. ఈ శ తాబ్బం (పారంభింలో చాదర్ 

పాఠశాల ' (Dadar School for the Blind) మరియు వికీ రియా 

మెమోరియల్ స్కూల్ ను (Victoria Memorial School for the 

Blind) స్థాపించారు. 

అరేధుల కోసం దేశమంతటా. కక్షల పాఠశాలలు 2950 కి 

వె బడి ఉన్నాయి. ఊెహరాశనూన్ లో ఉన్న న సంస్థ నేషనల్ ఇన్సిస్ట్యూట్ 

ఫర్ ది విజువల్లీ హోండికాస్ (National Institute for the Visully 

Handcapped) అనే ఉరుతో జాతీయ సంస్థగా మాన్చారు, 

'బారబాయి, కలకతా, ఢిల్లీ, మ।డాసు నగరాలతో ఉన్న 

నాలుగు ఉపాధ్యాయ. ఛి క్షక్రా శేందాలు సంవత్పరానికి 40 నుండి 50 

వరకు అంధ ఉపాధ్యాయుకు శీకీణ ఇ స్తుంది. 

18) 
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'డహరాడూన్ లో ఉన్న అంధులకోసం జూతీయ శేయ్యదం 

(National Centre for the Blind) సమ్మగ "సేనా కార్య|క్రమాలను 

అంది స్తున్నది. దీనిలో అంధ భాలురకోనం ఒక నమూనా ఉన్నత 

పాఠశాల, అంధులై న పెద్దవారికి ఒక శితుణా శేందం, పాషీకద్భుష్టి 

ఉన్న పిల్లలకు ఒక పాఠశాల, (బెయిలి పరికరాలు (Braillie Appl- 

ances) తయారుచేయడానికి ఒక వర్కు-పొవు, (బెయిల్ అచ్చు 

కేం|దాలు ఉన్నాయి. , అంధుల జాతీయ (గంభాలయం (National 

library for the blinర)కాడా అనుబంధము ఉన్నది, ఇది దేశంలో 

(జెయిలీ లిటేచకును అంది స్తున్నది. 

(బెయిలి . కోశ్ తయారీ 

1949 సంవత్సరంలో ఛా రత (పభుత్వాన్ని UNESCO 

అంతర్జాతీయ ఉ పయోగానివై (బెయిల్ కోడ్ ను తయారు చేయమని 

(పతిపాదించారు. UNESCO సమ్మృకించి కృషిసల్సిన తరవాతే 

. అంతర్జాతీయ (బెయిల్ కోడ్ రూపొందింది. 

జాక్ 

'శారతేశంలో కూడా ఇండియన్ బె నెయిల్ ఎక్ బ్రపర్ట్ కబిటేీ 

కృపి చేసి భారతీయ భాపలన్నింటికి సరిఫజేలా ఒక ఉమ ఇడి బెయిల్ 

కోడ్ను యునెస్కో మార్హదర్శక సూశాలను అనుసరించి రూవొం 

దించింది. 

అంధ సంశేమం ముఖ్యో రై దశం వమంశే అర్థిక స్వాతం(త్య్వం 

సముపాక్టి ౦చుకొ నేలా అంధులకు రిక్ణ ఇవ్వటమే సాధారణంగా 

అంధులు ఈ కింద పేర్కొన్న వృత్త తులను చేపట్టగలకు. 

1. వృ త్తులు (Professions) 

సంగీతం, సంపాదక త్వం, న్యాయవాదవృ శ్రి, వ్యాపార సిర్వహాణ 

వంటి వృ తులను అంధులు స్యయంగా చేపట్టగలరు. 

ఇ గృహ పిశేమలు 
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బట్టల చేత (Weaving) కుర్చీల అల్లిక (Chair caning) 

బుట్టలు తయారు చేయటం, అల్లిక (Kaitting) కాగితాలతో సంచుల 

తయారీ వంటి వాటిలో పిరికి న్క్షణ ఇవ్వవచ్చు. 

లి కరా గ్మగారాలలో ఉపాధి (Factory Employment) 

పునరావృత కార్యాలు (Repetitive Operations) ఉండే 

పనులు కర్మాగారాలలో అంధులు చేపట్టగ అరు, . 

4. అంధులు - "శేర్యద అరోగ్య మండలి సిఫార్సులు 

. జీశంలో సుమారు 2,50,000 మంది బాలలు అంధులు. చేశం 

మొ శ్రంమిాద అవులు చేసేందుకు రూపొందించిన కార్యకమంలొ 

కింది అంశాలకు ఏశేవ. (పాముఖ్యతేని ఇవ్యాలసి. కేంద అకా గ్యమండలీ 

సిఫార్పు చేసింది. 

[1] 1(గామాణ 1పాంతాలన్నింటిలోను (పాథమిక అరోగ్య 

శేం| దాలను ఏర్పాటు చేయటం, సంచార కంటి, నెద్య విభాగాలను 

ఏర్పాటుచేసి తాలూకా, జిల్లా స్థాయిలలో ఉండే ధ్రత్యక కంటి వైద్య 

శేందాలను నెలకొ "ల్పడం. 

[11] అంధత నివారణ గురించి . కంటి జాగ త తకు సంబంధించి 

సనూవారాన్ని పాఠ శాలకు వళ్ళే ఏ ద్యార్థులకు, వెర్ళానుస్ను శాలలకు 

ఫీలై నంత ఎక్కువగా తెలియ జేయడం. 

[111] కంటి రతుణకు పీసుకొచే జ్యాగత్తి తలు. అందుకు అవసర 

మైన పోషక ఆహారం గురించి పిల నంత ఎక్కు-వమంది ఉపాధ్యాయులు 

సంతేమ కార్యక ౯ రలు సంఘంలో నాయకులతో బోధన తరగతులు 

నిర్వహించడం. 

[iv] కంటి వో గులక పీత నంతె తక్కువ వ్యవధిలో చికిత్సచేసి 

వ్యాధులు నయం అయెటట్లు చేయటానికి కంటి వైద్య. సౌకర్యాలను 

మెరుగు పరచడం, 

(పప పంచ సమస్య 

(పపంచ "దేశాల అంధుల మొట్టమొదటి సమావేశం 1978 

సంవత్సరంలో నవంబరు 2కి నుంచి ఇన | వరకు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది. 
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ఈ సమావేశంలో 11 చేశాల నుంచి 20 మంది (పతినిధులు పొల్ల" 

న్నారు. అంధుల స్ట సురోోభివృద్దికి, చాగోగులకు ' సంబంధించిన అశేక 

విషయాలను ఈ |పకినిధులు చర్చించారు. 

చెవిటి = వళాగవారి సంక్షేమం 

పూర్వం భారత దేశంలో దెవిటి వారిని వాప్మగ సులుగా భావి సుం 

వారు. శకాని'చేడు- భారతదేశంలో చెవిటివారిని శాషగ స్తులుగా 

భావి స్తుంజేవారు. శాని చేడు వీకిగురించి [ప్రజలలో ఎంతో అవగాహన 

చెరిగింది. ఈ | క్రింద (పమాణీకృత నిర్వచనాన్ని (standard defini- 

tion) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు (U.S. A) అంగీకరించడం 

జరగింది. 

1. “జీవితంలోని సామాన్య 'విషయాలను తెలుసుకోవటానికి 
వినికిడి జ్ఞానేర్యదియం పనిచేయకుండా ఉండే వ్య కలను చెవిటివారు 

అంటారు. | 

The deaf are those in whom the sense of learning 

is non-functional for the ordinary purposes of life, 

2. జీవితంలో చెవిటితనం ఉన్నవారు విసరించిన భావ 

(Amplified speechను అన్ని సందర్భాలలోను వినలేరు. అవగాహాన 

చేసుకోలేరు. ఈ తరగతిలో ఉన్న వారిలో మంచిచెవిలో 90 డెసీబుల్లూ 

(90 Decibles) కంశే ఎక్కు-వగా వినికిడి నప్హాన్ని కలిగి ఉంటారు. 

పాక్రిక చెవిటితనం (Partial hearing) 
పాశ్నీక చెవిటితనం ఉన్నవారు ఈ కింది ప రిస్థితులలో ఏదో ఒక 

దానిని కలిగిఉంటారు, 

తరగతి ఏనికిడి కార్యం 

1. మైళ్ల ఇంేయిర్ మెంట్ ఒక మంచి చెవిలో 80 ను మించి 

45 కంకు తక్కవ డెసిబుల్స్ 

లోపించటం," 
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, వీరియన్ ఇంపేయిర్ మెంట్ ఒక మంచి చెవిలో శక్ కంశు 

ఎ వ 60 కంకే తక్కువ డె డెసిబుల్స్ 

ఉండటం. 

), సివియర్ ఇంపేయిర్ మెంట్ ఒక మంచివెవిలో 60 కంశు ఎకు వ 
లా 

90 కంకే తక్కువ డెసిబుల్స్ 
ఉండటం, 

వూూగతనం నిర్వచనం (Speech Impairment) 
|పసంగం లో పభూయిసష్ట్రంగా ఉండి, ఇతరుల భాషనుండి [పక్కకు 

మళ్ళుతూ, భావ్మాపసారంలో _పమేయాన్ని కలిగిస్తూ అది కలిగిఉన్న 

వాడిని సప్టబాటు చేసుకో లేనివాడిగా తయారు చే స్తుంది. 
పపంచంలో 7 కోట్ల మంది చవిటివారు లేక మూగవారు 

ఉన్నారు. అందులో తి.లి కోట్లమంది మనదేశంలో ఉన్నట్లు అంచ 

నాలు నేలునసుతున్నాయి. 

చెవిటితనానికి నిదర్శనాలు 
ఓ. ఒజుటిక్స హోడియా (Otitics Media) 

వ్ర "సస క్ టాన్సిల్స్ (Septic tonsils) 

లి. త్రీ వమైన అంటువ్యాధులు (Acute infectious 
disease) 

4. ఎడినాయిడ్స్ (Adenoids) 

5. క్రోనిక్ సైనోసైటి్్ (Cronic Shinositics) 

6, పోషకాహార లోపం (Malnurrition) 

7. ఎరన్టిస్ ఫీవర్ (Eruptive 162766) 

8. సెక్మిబో ప్రైనల్ మోనంజై టిక్ (Cerebro - Spinal 

Menimgitis) 

9. మనూచి (Smalll Pox) 

10. వుష్టుక తోవచ్చిన విఫ్సిల్రిన్ (Congenital Syphils) 

11. మలేరియా __(Maleria) 

12. మంస్స్ (Mumps) 
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విద్య, నిక్ష౭ం 

చెవిటివారి చకిత మనదేశంలో 1884 సంవత్సరంలో బొంబాయి 

లోని మెజగాన్లోని బోంబే ఇన్సి సిట్యూూట్ ఫర్ ది డెఫ్ అండ్ 

మ్యూట్ (Bombay Institute for the Deaf and Mute) సంస్థను 

స్థామిచడంతొ "మొద లె.౦ది. అత్యుత్తమ పాఠశాలలో ఒక కైన సతి 

'దెన కలకతా డెఫ్ అండ్ డంబ్ పాఠశాలను (Calcutta Deaf 

2: nd Dumb School) ను 1398 లో స్థాపీంచారు. తరువాత 1896 లో 

పలామ్ కొట్టా (Palam Kotta) లో చర్చా ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ (Church 

of England) జనానా మిషన్ సూల _ (Zenana Mission 

School) ను స్థాపించారు. 1904 క 1918 8 కి మధ్య కాలంలో 7 పాఠ 

శాలలను స్థాపించారు. ఇందులో 6 పాఠశాలలు కలకతా డఫ్ అండ్ 

డంబ్ స్కూల్ తాలూకా పాత విద్యాస్థలు నెలకొల్పారు. 

1985 లో చెవటివారికి ఉపాధ్యాయుల సంఫఘుం (Convention 

of the Teachers of the Deaf) భారత చేశంలో వర్పడడంకూడా 

గమనాొ రా 0. 

సాదరా'బాద్ నగరంలో చెవిటివారు అయిన పెద్దవారి! ఒక 

నిక్షణాశేందం (Training Centre for the Adult Deaf) ఉన్నది. 

ఈ రితుణ శేందంలో కుట్టుపని, వ వీ శక మెటల్ పని, గ్యాన్ వెల్లింగ్లతో 

నక్ష ఇం, ఎలక్ట్రికల్ వె రింగ్” వ్యడంగిపసిలో నిక్ణ గడువుతున్నారు. 

పాశీకంగా చెవుడు ఉన్న వారికి ఒక పాఠశాలవుకూడా నెలకొల్పారు, 

చెవిటి బాలుర సమస్యల 
వావిటి, మూగ బాలురకు ముఖ్యంగా ' రెండు సమస్యలు 

ఉంటాయి. - 

1. మాట్లాడే న కిని పొందటం 

(Acquisition of the power of speech) 
ల మాట్లాడే శాషను [గహించగలిశే గాటుట్లు అలవర్సు కోవటం 

(Adoption of a suitable under standing of the spoken 
Language) 
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పకి (ప్రత్యేక రీతిలో శిక్షణ నివ్వటం ద్వారా పీరు మాట్లాడటం 

మాట్లాడే భాషను (గహంచటం చేయగలరు. ఒక సగటు చెవిటి 

బాలుడు (పాథమికోన్నత శాయి! రావటానికి ర నుంచి 10 సంవత్సరాల 

కాలం పడుతుంది. విద్యా పణాళీక మామూలు బాలురకు ఉన్నట్లు 

ఉంటుంది. అయితే (మిక వృ తులలో నక్ష ఇకూడా ఇవ్వడం జరుగు 

కుంది. కొంతమంది పిల్లలు వినికిడి యంతాలను (Hearing Aids) 

రించడం ద్వారా ఆ లోటును భర్తీ చేసుకోగలరు. 

చెవిటి తెదా వనవూగవారి పునరావాసం 
సాధారణ ప్రజలు చేసే వృ త్తులన్ని చెపిటివారు లేడా మూగ 

వారు చేపట్టగలరు. ఆయితే ఏిశీఫ్లికరణం చెందిన. వృత్తులను చేపట్టడం 

వారెకి కొంతవరకు కఫం. పర్యవసానంగా చెవిటినారిలో అధిక సంఖ్యా 

కులు శారీరక వృ తులను (Manual Occupation) చేపడుతుంటారు. 

శెనిటితనం రకరకాల వయసులో రావచ్చు. అయితే చాలామందికి 

20-40 సంవత్సరాల మధ్య వ స్తుంటుంది. 

కుంటివారి సంక్షేవుం (Welfare of the crippled) 
మనిపీ.కి అంగ వైకల్యం సంభవి స్వే ఇక ఆ వ్య క్షి విద్యకు అనర్జ్యు 

డని అనుకోవడం ఒకనాటి మాట. కాని ఆధునిక శౌ స్త్రపరెజ్ఞునం 

ఆ నమ్మకాన్ని తోసి రాజంటుంది, పూర్వం భారతదేశంలో కుంటి 

తనం గురెంచి కొంత సదవగాహన పెరిగింది, 

రుంఠదితనం = నిర్వచనం . 

ఆస్తుల, కండరాల, కళ్ళ పనిచే సె (షృ క్రియలో (పతిబంధకం 

(Interference) క లుగజేసే భౌతిక లోపాన్నిగాని, వైకల్యాన్నిగాని 

(Physical defect or deformity) కుంటితనం అంటారు. 

కుంటితనాసికి కారణాలు 
1. పుట్టుకలోవచ్చే నైకల్యాలు (Congenital deformities) 

2, రెకెట్లు (Rickets) 

కి, సెర్మిబల్ పాల్సీ (Cerebral Polsy) 
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4. పోలియో మెలిటిన్ (Polio Myelitis / other forms of a 

Paralysis) 

5, పక్షవాతేపు తదితర రూపాలు (Other forms of a Paralysis) 

6. కళ్ళలోను, అ స్తులలోను వచ్చే కీయ (Tuberculosis in bones 

and Jaints) 

7. అన్హ్రైటిన్ (Orthritis) 

8. (పమాడాలు (ACC1dents) 

చాలాకాలం |క్రితంనుంచి కుంటివారు (పపంచంలో ఉంటున్నారు. 

అయితే కుంటివారి సమస్యల పరిప్కా-రానికి ఒక్కో-దేశం ఒక్కో_ 

రకంగా కృపి. చే స్తున్నది, స్పారానులు (Spartans) కుంటివారిని కొండ 

అ|గభాగానికి తిసుకొనిపోయి విసిరే స్తుం'జేవారు. అలావే సే కుంటివాచు 

ఉండరు. వారి సమస్యా ఉండదని వారి భావన. రోమనులు, ఎభేని 

యను కుంటివారికి వచెనా వ్యాధి సోశేటట్లుచేసి అంత మొంది స్తుంజే 

నారు. అయితే అహీంసా సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన మనం ఆ విధంగా 

చేయలేం. అయితే ఇదివరకు “సంటివారు బేశానికి నిరుపయోగులు?? 

అనే. భావన మాతం అన్ని టేశాలవారికి నమ్మిక గా ఉండేది. కానీ నేడు 

శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం ఆ నమ్బికను మార్పి వేసింది. 

కుంటివారి చికిత్స (Treatment of Crippled) 
19 వ శ తాబ్దం పారంభం నుంచి వైద్యులు, దాతలు 

(Philathropists) కుంటివారికి జీవించే అవశకాశమిద్దామని తలపోసి, 

సాధారణ అసుషతులలో అంతర్లత రోగులుగానో, బహీర్హత రోగులు 

గానో (In-Patients or out Patients) వారికి చికిత్సని స్టుండేవారు. 

అయితే దీనివల్ల పెద్ద ఫలితంలేక పోయింది. . 

రెండు [పపంచ యుస్ధాల తరవాత గాయపడిన _సె నికులకు చికిత్స: 

చేసిన అనుభవంతో పుట్టుకతో గాని, (పమాడాలవల్ల గాని చె కల్యం 

ఏర్పడే సాధారణ (ప్రజలను సై తం చికిత్స నందించటం [పారంభించారు. 
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ఇండియాలో 1914 కు ముందు అ స్తిశాస్ర్రం అంతగా వెలుగు, 

లోకి రాలేదు. ఐరోపాలోవతె ఒకటవ పపంచ యుద్ద అనంతరం 

భారత దేశంలో ఇది (బటిన్ , అయమెవకాల ఆర్టి“పీడిక్ అసోసియేషన్ 

గు ర్తెంవును సంపాదించింది. డా॥ ఎమ్.కి. కిని (Dr. M.K. Kin] 

భారతదేశ అ స్తిశాస్ర్రుపీత (Father of Orthopedics in Indiaym 

గుర్తించవచ్చు. 

1947 వరకు (పళ్వేకంగాగాని, సాముహాంగాగాని కుంటివారి 

విద్య విషయంలోను, చికిత్స ఏషయంలోను పునరావాస విషయంలోను 

ఏ పభుత్వ సంస్థలుగాని, వై.) వేటు సంస్థలుగాని తమ దృస్థిని సారింత 

లేదు. సామానం ఆసుషతులు, సామాన్య వైద్యులు అర్థ క్రిక్. సర్జన్లు 

వారికి ఏలై నంత మేరకు చికిత్స చేపడుతుంజేవారు. త్మీవత ఎక్కువగా 

ఉన్న శిసులను నారి కర్నానికీ వదిలి పెశ్తేస్తుండే వారు. 

“వునరావాసంి” కెంతో [పపంచ యుద్ధానంతర మే వున బేశంలో 

చేపట్టారు. పునరావాస శాఖల/సరించి ఆలోచన యుద్ధానంతరం ఎక్కువ 

మంది వికలాంగులవడంణో వచ్చింది. దానికే ఆంగ్ల ఫ్స్జి యో కారపిస్టు 

లను తీసుకువచ్చారు. క పెదు అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదురొ-ని నర్పింగు 

అన్షైలక త్వరగా శికుంనిచ్చి ఆమెరికన్ ఫిజియోథెరపీ ఎయిడ్ లను 

అమలులో పెట్టారు. రోొచాంప్టన్ (Rochampton) వీక్షణ పొండిన 

నివుణుల పర్యవే. సషలో అక్యు పే వేమనల్ ఛొదపీ శాఖలను (OCUapa- 

tional therapy departments) పూనాలో ఒక కృతిమ అవయవా 

లను తయారుచేసే "కిం దాన్ని నెలకొల్పారు. యుద్ధానంతరం రెండు 

సంవత్సరాల తరవాత సైవికదళం వాటినన్నిటిని మరల రద్దుచేసింది. 

కాని 1947 లో సాసె తీ ఫర్ ది హోబిలి కుషన్ ఆఫ్ కిపుల్ల చిల్లిన్ 

(Society for the te Habilitation of Crippled Children — 

S.R.C.C. ) ని చెలక్ ల్పడంతో వునరుజ్జీపనం వొందిందిె. 

S. R. C. C. దినదినాభివృద్ధి చెంది బొంచాయి నగరంలో ఒక 

మంచి ప్రాంతంలో 50 పడకల తసుష తిని స్థాపించి (పభుత్వానికి, 

(ప్రజలకు కుంటివారి చికిత్స (ప్రాముఖ్యతను ఢలియ. జేసింది. దీని పాబల్యం 
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వవ బొంబాయి మ దాసు, కలక్ర తా నగఛాలలో ఆన్న వెద్ద పెద్ద 

ఆసుష తులలో ఫిజియో _ కౌరపీ డి డిపార్ట మెంబులను వారంభించారు. 

[(పపుచ ఆరోగ గ్య సంస్థ (W. H. 0.) ఆధ్యర్యంలో బొంబాయిలోని, 

శకె.ఈ,ఎమ్, ఆసు వి ఫిజియోథెరపీ పాఠశాలను నడిపింది. ఇందులోని 

అకు పేవనల్  ఛారపీని (శ్రీమతి కమలా నింబకర్ నిర్వహించారు. 

పాదరాపాద్ లో సాలార్ జంగ్ ఆసుపతి ఆధ్యర్యంలో ఒక పోలియో 

క్లినిక్ ప్రారంభించారు. ఢిల్లీ, కలక తా నగరాలలో కుంటివారి సంశ్నే 
మార్భం సంఘాబు (Societies for the welfare of Crippled) 

కూడా ఏర్పడినవి. 

కాన్పూరులోసి ఆస్ట ఫిన్ యల్ లింబ్స్ చూన్యుఫ్యాక్చరింగు 

కార్బో రేషన్, పూనాలోని ఆరి ర ఫిపియల్ లింబ్ ఏ ఇంటర్ , దేశంలోని 

వివధ ఆసుషతులలోని అక్హా'పీడిన్ విభాగాలు అంగవికొలురకోసం రక 

రకాల కృతిమ అవయవాలను తయారుచేసి నాకి వారి పనిపాటలలోని 
అడ్డంకులను తొలగి స్తున్నారు. కాన్పూరులోని కృక్రియ అవయవాల 

సంస్థకు అనుగుణంగా, నేషనల్ ఇస్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ (వా స్టటిక్ అండ్ 

ఆఫ్థాటిక్ నంగ (National Institute of Prosthotic and 

Orthotic Training) వారు వునరావాస పద్ధతులను మెరుగు 
పరు స్తున్నారు, 

కుంటివారి వ్రనరావాసం ముఖ్యంగా నాలుగుర కాలుగా చేయాలి, 
నికోధకచర్యలు (Prevention & early Discovery) 
చికిత్స (Treatment) 

విద్య (Education) 

— ఠి 

క యం సరియైన ఉపాధికల్పన (After care & Suitable Employment) 

మానసిక ఐకలాంగుల సంక వుం (Welfare of Mentally 

Handicapped) 
మాన పిక్ర వైకల్యం "లేదా బుద్ధిమాంద్యం (Mental Retar- 

dation) అనేది కొంతవుంది వీల్ల లకు వుట్టుకత నే ఉంటుంది. మరి 
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కొంతమంది పిల్ళలలో ఎదుగుతున్న వయసులో సంభవి సుండి. 

వల్లి ఈ బుద్ధిమాంద్యం ఏర్పడుతుంది. చాల్యంనుంచి ఈరకం కను అజో 

"తెలివితేటలు చాలాతక్కు-వగా ఉంటాయి, పకిలో మానసిక చముగుడల 

బాలా నెమ్మదిగా, అసంపూరిగా ఉంటుంది. చదువు సంధ్యలు 

ఎక్కువగా చేర్సుకోశేరు. సాంఘిక జీవనంలో  సస్టవాట్లు అలవరచుకో 

వేరు. భారత బేశంలో సుమారు 10 మిలియన్ల మంది బుద్దిమాంద్వుం 

గలవారున్నారని అంచనా. | 

బంద్దివరాంధ్యం నిర్వచనం (Definition of Mental 
Retardation) 

అభివృద్ధి కాలంలో ఉద్భవించే అధమ సగబు సామాన్య 

మేథస్సు (షకితాను (SUb-average general intellectual fun- 

ctioning) బుద్ధిమాంద్యం (Mental Retardation) అంటారు. ఇద్ 

ఇది అలవర్పుకొనే (పవ ర్హనలో చెరచటంభో కలసి ఉంటుంది. 

బంద్దివరాంధ్యతలకం గల కారణాలు 

l. మాతృగర్భంలొా ఉన్న శిశువుకు సంభవించే కొన్ని దుష్టపకిణామా-ల 

వల్ల సున్నితమెన శిశువు మెదడు భాగాలు దెబ్బతిని తవ్రమైెన 

బుద్ధిమాంద్యం వర్పడుతుంది. 

గర్భిణి ప్రో సంభవించే జర్మన్ మోజల్్స్ టాకో 

సాస్మోసిన్ (Jarman Mijals, Taxo Plasmosisy మొదలయిన 

అంటు వ్యాధులు సిఫిలిస్ మొదలైన సుఖవ్యాధులు ఇందుకు కాదా 

హరణ. 

2 గర్భిణీ య్రీలు ఎక్కువగా ధూమపానం చేయటంవల్ల పుట్టబోయ 

బిడ్డలో బుద్ధిమాంద్యం ఏర్పడవచ్చు. 

వ్. శ్ర గర్భందాల్చిన తరువాత ౫ - శేలు ఎక్కువగా తీయడంవల్లి 

కింనై న్, సెలిసలెట్సు (Qunine, Selisalets5) మొద న మందులు 

చేవించడంవల్ల వుట్టబో యెశిళువుకు బుద్ధిమాంద్యం సంభవించవచ్చు. 
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4, జన్న సంబంధమైన జబ్బులు, కోమాజోమ్లలో దుష్ట పరిణామాలు 

వా! 

గర్భిణి త్ర్రులలో పోషకాహార లోపం - ఇతర ముఖ్యమైన 

కారణాలు, 

కాన్పు సమయంలో సంభవించే కొన్ని దోపాలవల్ల కూడా బిక్లలు 

శాశ్వతంగా బుద్ధిమాంద్యు వై పోయె అవకాశాలు ఉన్నాయి. నెలలు 

నిండకుండా శకున జన్నించినా, బిడ్డ వుటాక బరువు 2,500 [గాముల 

కంకు ఎక్కువగా ఉన్నాకూడా బుద్ధిమాంద్యం సంభవించే అవకా 

శాలు ఉన్నాయి, (పసవ సమయంలో బి సక సరిగా శాస అవక 

పోతే మెదడులో సున్నితమైన నరాలు తీవంగా దెబ్బతినే అవ 
కాగేం ఉంసె. 

వుట్రన బిడ్డకు గ్లూకోజ్ తగిన శాతం లేకపోతే మెదడు నరాలు 

(Hypoglycemia) 'దెబ్బకెనవచ్చు. 

బిడ్డకు త్వరగా పాలివ్వక వోనడంవల్ల దుష్ట పిణామాలు సంభ 

విస్తాయి. మనదేశంలో చాలాముది తల్లులు బిడ్డలకు మూడోరోజు 

వచ్చేవరకు పాలు పట్టరు. ఇది చాలా తప్పు. ([పసవమైన 14 గంటల 

లోవ్రుగానే టీక చనువాలి వడం మంచిది. 

కష్ట్టవున కాన్పు ఫార్ చెప్పి డెలివరీ, సిజేరియన్ సెతున్ ఆపరేషన్ 

(Forceps Delivery, Cizarian Section Gperation) 
వుట్టైన బిడ్డకు మొదటి 8 రోజులలో మూర్భ మొదలై నవి ఇతర 

కారణాలు, 

బాల్యంలో సంభవించే కొన్ని వ్యాధులవల్న కూడా వలో 

మానసిక పెరుగుదల స్మక్రమంగా లేకపోవచ్చు. మాజల్స్ వ్యాధితో 

పాటు వచ్చే మెదడువాపు నాధి (Measles Encephalitis) 

తీయ జబ్బుతోపాటు వచ్చే టి. వి. (7. B. Meningitis) ముఖ్య 
మెనవి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా గమనించవలసిన అంశం ఒకటి ఉన్నది. 

బిడ్డకు మొదటి సంవత్సరం డాకేసరికి "మెదడు పెరుగుదల దాదావు 

66 శాతం పూరి అవుతుంది. రెండో సంవత్సరం డాశుసరికి 80 

శాతం పూర్శి అవుతుంది. శరీరంలో మిగ తాభాగాలు నెమ్మదిగా 
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వెరుగుతాయి. అందువల్ల బీడ్లకు 2 సంవత్సరాలలోను ఏవిధమైన 

మెదడు రోగాలు వచ్చిన మానసిక వెకుగుదలకు త్మీపమైన దుష్ట 

పవెగామూలు ఉంటాయి, 

మానసిక వికలాంగులు = పునరావాసం 

ప్రపంచవ్యా పంగా ఇంటార్డ్ సెంగ్హన్ డీనౌ మాంటిసోరి 

(Ttard, Sengtin, Deenow, 40065306) మొదలైన వైద్య 

నిపుణులు ఈ బుద్ధొిమాంద్యానికి కారణాలు, వాటినివారణకు చాలా 

పవుతోధ నలు జరిపారు. 

ఈ బుద్ధిమాంధ్యత గల పిల్లలలో సుమారు 55 నుంచి 90 శాతం 

తగిన (పత్యేక విక్షుణ ఇవ్వడం ద్యారా క కొంత అభివృద్ది సాధించగలం. 

ఈ విధంగా కొంతవరకు ఆర్థికంగా, సామాజికంగా (ప్రయోజనకర మైన 
జీవితాన్ని గడపగలరు. తెలివితేటలు అంతగా అవసరంలేని రంగాలలో 

ప3ని ఉపయోగించవచ్చు. మిగిలిన 10-15 శాతం త్మీవమైన శారీరక, 

మూనసిక రుగ తలతో బాధపడుతుంటారు. ఎటువంటి (పల్యేకశిమేణ 

వల్ల పీకి [ప్రయోజనం ఉండదు. 

జీవిత భీమా సంస్థ ఈ బుద్దిమాంధ్యుల పయోజనాని కే (గూవు 

ఇన్సూరెన్సు పోలనీ (వపెశ వెట్టెంది. బుద్ధిమంతు లైన (పజల రకుణకు 

1912 సంవత్సరం భారత ఉన్నాదచట్టం ని శైశించ బడింది. 

1979 వ సంవత్సరం నవంబరులో భారత ఆరోగ్య సక సెస్ 

జనరల్ ఆధ్యర్యంలో ఒక ప తేక నిపుణుల సంఘం బుద్దిమాంధ్యుల 

సంరతణకు తీసుకోవలసిన జాగ త్తే తేలను గూర్చి (పణాభీకా సంఘానికి. 

సిఫార్సు చేసింది. ఈ సిఫార్పులలో ముఖ్య అంశాలు ఇవి : 

1. నివుణుఖైన వైద్యశాస్త్రుజ్ఞులు సాంఘిక సంషెమ శాస్త్ర 
జ్ఞులు మొదలై నవారి సలహాతో పార్లమెంటు ఒక చట్టాన్ని రూపొం 

నె వః బుదివనూం: సె వ దించాలి, ఐ కషరాజ్యసమితి బుద్ధి ంధ్యుల గూప్పి చేసిన సిభోర్సుల 

న్నింటిని ఈ చటంలో పొందుపరవాలి. 
జ్ర 
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ఐక్యరాజ్యసవింతి సిఫారలం 

1. ఇతర మానవులవలే జీవించే హాక్కు- బుద్ధిమాంద్యునై న [పజలకు 

కూడా ఉంది. 

2. సరియైన వైద్య సదుపాయం విద్య, (పత్యేక శిక్షణ, ఉపాధిపథ కాలు 

సంరక్షణ సంఘం నుండి కోరే హక్కు ఈ వర్షం (పజలకు కూడా 

ఉంది. 

ల్, అర్ధ భదత, పరూందాతనంతో జీవించే హక్కు, నిర్మాణాత్మక 

మెన పని గౌరవనీయమైన ఉద్యోగం సాధ్యమైనంత వరకు బంద్దు 

మూంధ్యులు తమ కుటుంచాలలో నే జీవించే హక్కు, సాంఘిక 

జీవనంలో పాలుపంచుకొ నె హక్కు ఉంది. 

4, ఈ వికలాంగులకు పోషించేందుకు కుటుంబానికి ఆర్థిక నహాోయం 

కలగ చేయాలి. 

5. వికలాంగుల నిఠుణాలరూల స్థీతిగతులు కుటుంబ బీవనానికి సిలై నంత 

సన్ని హితంగా ఉండాలి, 

6, దుష్టశ కుల సాంఘుక విద్రోహక శే క్తులనుంచి కావాడబ జేహక్క-- 

సంఘంలో ఇతరులనుంచి అవమానం, హాళనకు గురిగాకుం౯కాొ 
శయ అర్య (అ జీవించే హక్కు ఈ వరం [ప్రజలకు ఉన్నాయి. 

(2) బుద్దిమాంధ్వ్యులు సమాజంలో బలహీనవర్లాలుగా గుర్తంచి 

బ్రితేర బలహీన వద్దాలకు వర్పాటు చేసిన స్లై విద్య, ఉద్యోగ రంగాలతో 

(పత్యేక రిజర్వెసన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలి. 

మానసికలోపం గల వాలురకు కొ త్తఢిన్హీలో 1964 నుంచి ఒకె 
ఆదర్శ పాఠశాల పనిచేసోంది. [వాథమిక విద్యతో పాటు ఇక శ్రా-డో 

బాలురకు డైనందిన జీవితం గడపటానికి శితణకూడా లభిస్తోంది. 

సంగీతం, నాట్యం వంటివికూడా ఇక్క-డ చేర్చుతారు, 
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పూనాలోకూడా గత 14 సంవత్సరాలుగా, ఒక విద్యాలయాన్ని 
స్థావీంచి మానసిక లోపమున్న పిల్లలకు నికేణని సున్నారు. బట్టలు 

తయారీ, దుప్పట్లు నయటం, కుర్చీల అల్లిక, కొవా తులు తయారు 

చేయడం, గీటింగ్ కాగ్గుల తయారీ, కుట్టు అల్లికలు, నేతపని మొదలై న 

వృత్తి విద్యలను యిక/-డివారు నేర్పుంటున్నారు. వ|డంగి పని చాలా 

మంది మానసిక స్థితిని చక్క-బరచటానికి భాగా తోడ్పడుతుంది. 

మానసిక లోపాలు గల పిల్లలకోసం అలాంటి "శే్య్యడాలను 

రాష్ట్రప్రభుత్వాలు, ఇంకా అనేక స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు నడువు 

ఈనాడు వివిధ "బాలుర సంవేమ కార్యకలాపాలను నిర్వహి స్తున్న 
అలాంటి సంస్థలు "దేశమంతటా సుమారు 800 వరకు ఉన్నాయి, 



మానవుని మనుగడలో + ఆహారం, వస్థా)లు, ఆశయం (004, 

Clothing and Shelter) చాలా | పథాన మున అవసరాలుగా గురించ 

బడ్డాయి. మనదేశంలో చాలామంది (పజలు సరియైన ఆశయం లేక 

బాధపడుతున్నారు. అందువల్ల మన (ప్రభుతం అంచెలవారీగానై నా, 

చేశ్చప్రజలందరికి గృహవసతి సౌకర్యాలు కల్పించాలనే ధ్యేయంతో 

వా స్పవానికి భారత దేశంలో గృహవసతి సమస్య మాల 

క్ల ప్టంగా ఉన్నది. దీనికి చాలా వెద్ద "ను తంలో అ్భాక వనరులు అనస' 

రం, సహాకార సంఘాలు, కంద, రాష్ట్ర (పభుతాలు, ఆర్ధిక సోమతే 

ఉన్న (ప్రజలు బాగా ఆలోచించి, ఈ సమస్యను పరివ్క-రించవలసి 

ఉన్నది. పట్టణ [పాంతాలలోను, [గామాణ (పాంతాలలోను కూజా ఈ 

సమస్వ తీ వత ఆఅధిషంగా ఉంది. 

1971 జనాభా లెక్కల ఆధారంగా భారత దేశ రిజిస్టార్. జనరల్ 

1931 వరకూ నేషనల్ బిల్లింగ్స్ ఆర్షనై జేవన్ 218 లక్షల గృహవసతి 
యూనిట్లు అవస రమని అందులో 165 లశ్లు (గామాణ [పాంతాల 

లోను, 4రి లతలు పట్టణ పాంతాలలోను అవసరమని అంచనా 

వేయడం జరిగిందని తెలియజేశారు. 

(ప్రభుత్వం పివ్క_రించవలసిన సమన్యలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అన్ని 

సమస్యలతో సతమతమయ్యి (ప్రభుత్యం క న్ నోట రూపాయల ఖర్చుతో 

కూడుకొనికన్న గృహవసతి సౌకర్యాలను వ కుటుంబానికి అండిం 

చడం కష్ట్రతర మొనపసి. 

6 వ పంచవర్ష (పణాళకలో (1980-85) నిరా శయు'లై న (పజ 

లకు గృహవసతి సౌకర్యం కల్పించడాసికి ఎక్కని (పాధాన్యతే 



గృహవసతి లి 

ఇచ్చారు. 6 వ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో రూ. 887.87 కోట్లు సాంఘిక 
గృహవసతి పథకాలకు, రూ, శికళి.50 కోట్లు (గామాలలో భూములు 

చేని వారికి, ఇళ్ళే స్థలాలతోపాటు ఇళ్ళు కట్టడానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని 

కూడా ఇచ్చే (House Sites and Construction Assistance 

heme పథకాలకు కేటాయించడం జరిగింది. 

(పభుత్వ పెట్టుబడి (Public Investment) 
గడచిన వి దశా స్ద*లలో పంచవర్ష (పణాళకలద్వారా (వభుత్వ 

పెట్టుబడి గృహవసతి కోసం రూ. 1,258 కోట్లు, అంతే కాకుండా, 

(ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు(Public Sector Enterprises), డిపార్ట్మెంటల్ 

అండర్ కేకింగ్ (Departmental undertakings} [గాంట్స్-ఇన్ - 

ఎయిడ్ సంస్థలు రూ. 1,800]- కోట్లు పెట్టుబడిపెట్టడం జరిగింది. 

|పయిమే సంస్థల నెహ్టుబడి రూ. 12, 740 కోట్లుగా అంచనావేశారు. 

ఆరవ పంచవర్ష | పణాలిక 1980 - 85 
(Sixth Five Year Plan 1980 - 85) 

గృహవసతి సౌకర్యాలం 

గన పంచవర్ష (పణాళిక సమిక్ష 
గడచిన కి దశాబ్దాలలో పభుత్వం గృహ సౌకఠ్యాలకోసం 

రూ. 1,253 కోట్లు వెచ్చించింది. ఇంతేకాకుండా శంద ప్రభుత్య 

సంస్థలు, వివిధ ాఖలు(Departmental undertakings) | గాoట్ ఏ- 

ఇన్ -ఎయిడ్ (Grants-in-a1d) సంస్థలు సుమారు రూ. 1,800 

కోట్లు వెచ్చించింది. వె ) వేటు సంస్థల ఈ ఖర్చు రూ. 12,740 ఫోఖ్లుగా 

అంచనావేయడం జరిగింది, స్ధానిక |పభుతా(లు, రాష్ట్ర) హౌసింగు 

బోస్టులు, రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు, (పభుత్వరంగ సంస్థలు, "కేర్యద పభుత్వం- 

అన్నిస్ధాయిలలో గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాలు చేపట్టాయి. 

19) 
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గృహనిర్మాణ ఖర్పులలో కొంతభాగం ఉచితంగా ఇచ్చే 

(Subsidised alwellings) గృహవసతి సౌకర్యాలు, కొన్ని ఎన్నిక 

చేయబడిన ఆరి కంగా వెనుకబడిన తరగతులవారికి అందచేయడం 

జరుగుతోంది. 1950-51 నుంచి డిసెంబరు 1979 నాటికి 2.05 లతల 

గృహాలను స్తాం కుషన్ కార్మికులకు, పారి ఛామిక కార్భకులకు కట్టించి 

ఇవ్వబడినవి. అధిక రాబడి వాలకు (Higher income groups} 

1.42 లక్ల గృహాలు, తక్కువ రాబడి వ స్లైలకు (Lower Income 

groups) 8.86 లక్షల గృహోలు కట్టించి ఇచ్చారు. [గామాణ 

పాంతాలలో 77 లతుల ఇళ్ళస్థలాలు పంచి పెట్టారు. 5.6 లతల 

గృహాలు [గామోాణ ఇళ్ళస్థలం, గృహనిర్మాణ పథకం (Rural house 

Site - cum - House - Construction - scheme) కింద కట్టించి 

ఇవ్వడం జరిగింది, 

అయితే గృహవసతి సౌకర్యాలు. కల్పించడంలో [పభుత్వం 

వహేంచిన పాత చాలాతక్కు.వే. ఐదవ పంచవర్ష | పణాళికలోమ్య్యూతీం 

గామోణ (పాంతాలలో స్థలం లేని వారికి బళ్స లాలనిచ్చే నసౌకర్షం 

పట్టణ పాంతాలలో ఉం పథకాలతో పాటు కల్పించబడింది. 

ఈ కార్యక్రమాలలో, రాష్ట్ర పభుత్యాలు, తత్సంబంధిత సంస్థలు 
చేపట్టిన గృహవసతి పథకాల సమిాక్షలో కొన్ని సమస్యలు బయట 
పడ్డయి. ఈ పథకాలు రూ. తి50/-ల నెలసరి ఆదాయంలోస్రున నచ్చే 
అ్భాకంగా బలహీనమైన తేరగతుూలకె రూ, లి50]-, రూ. 600/- నెలసరి 

ఆదాయం ఉండే తరగతుల (పజలను తక్కువ రాబడి వాలు” 
5 

(Lower Income £7౮0౮5) నిశేశించారు. వాయిడా "లి ంప్రు 
య ౧౯) 

ఎక్కు్య- వ ధనంతో కూడిన పని అమునందువల్ల తక్కు-వరాబడి (పజలకు 

నిశ్థేశించబ్య గృహోలు ర్రమంగా ఎక్కువరాబడి గరగతులవారు ఆక 
ముంచారు, కేటాయించ బడినవారు 'బేడదా అ ద్దెకున్న వారు, టకాయిలు 

వెడుతున్నారు. కాబట్టి ఇది రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలకు, వౌసింగు బోర్డులకు ద్ర చి Go 
పెద్దసమస్యగా వూరింది, అందువల్ల భావిలో గృహనిర్మాణ పథ కాలను 
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వాస్త సవ పరిస్థితులను దృ 3 పెట్టుకుని యోచించి వేయవలసిన ఆవసరం 

ఎం నొ ఉంది. గృహ గహీతల, చెల్లీ ంచేశ కిని: పె విలో ఉంచుకో 

వలసిన అవసరం ఎంవైనాఉిన్నది. వెన పేర్కొ-న్నవారిని మినహోయి స్వే 

_ గృహవసతి సౌకర్యాలు పొంచే తరగతి ప్రభుత్వం, ప్రభుత్వరంగ స స ంస్టల 

ఉదో్యోగుల తరగతులకు చెందినవారు మాతమే. 

పాత విషయాలన్నిం టినీ పర్యావలోకనం చే స రవ పంచవర్ష 

'వణాళికలో నె గృహవసతి సమస్యను పూర్తిగా తీర్చడం సాధ్యంకాని 

పని అని తెలు స్తున్నది. ఈ సమస్యను నిర్వెరామ కృపితో వచ్చే 20 

సం॥లలో పరిష్కరించే అవకాశాలునా 

6 వ పంచవర్ష వ్రతాల (ప్రభుత్వ, (పయి వేటు రంగాల శేటా 

యింను పెట్టుబడి నూ॥ 12,900 §" బ్లు. ఇందులో రూ॥ 8,500 కోట్లు 

(గామాణ గృహవసతి రూా॥ 9,400 కోట్లు నగర గృహా వసతి కే 

ఇటుబడి జిగింది. ఈ రకమైన శేటాయింపు [గామాణ పాంతాలలో 183 

మిలియన్ల నివాస యూనిట్లు, 5.7 మిలియన్ల నివాస యూనిట్లు పట్టణ 

(పాంతాలలో సిక్ఫంచబడ తాయి. శ్ర) వేటు సంస్థల గృహ నిర్మాణ 

వ్యయానికి సంబంభించిన వివరాలు సపెగా తెలియవు. వఏదివమెనా శేం|ద 

గకకాంకో సంస్థ (ఈ entral Statistical Orgarnisationy 1976-77 లో 

రూ॥ 2, 243 కోట్లుగా అంచనావేసింది. 1980-84 లో దీని అక్క ఈ 

వ్యయం రూ॥ 11,500 కోట్లు ఉండనచ్చునని అంచనా వేయబడింది. 

(పభుత్వ సంస్థల నయం రూ॥ 1,802 కోట్లు నిర్దారణ చేయబ॥ింది. 

అదనంగా (పభుత్వంలో సంస్థలు, వివిధ శాఖలు (Department 

undertaking [గాంట్బ్-ఇన్ -ఎయిడ్ సంస్థలు రూ॥ 250-800 కోట్లు 

ఉండవచ్చు. 

ధ్యేయాలు 

ii నిరాశయు నైన (పజలకు ఆయం కల్పించడం, గృహ ఆవర 
ఇను చక్క-దిద్దుకోవడం, మ మరెకొన్ని పరిస్థితులు కల్పించడం ధ్యేయా 

లుగా రూపొందించ బకాయి, . 
ల క 



292 భారత దేశంలో సంఘ సంకేము శేవలు 

(1) [గామాణ నిర్మాశయులకు గృహ స్థలాలను ఇస్తూ ఆక 

సహాయాన్ని ఇళ్ళు నిక్షించుకో డానికి అందించడం. 

(11) చెల్లించే శక్త ఉన్న (పజలకే అనుగుణంగా, ఆర్థికంగా 

వెనుక బడిన తరగతులకు గృహవసతి సౌకర్యాలు కలుగచేయడం. 

(111) గృహ నిర్యాణ (పయాణాలను. వున ఃపరికిలించి నిర్మాణ 

సామా గిని వ్యయం తగ్గారీతి లో మార్చి, గృహ నిర్మాణ ఖర్చులను 

పిల నంత మేరకు తగ్గించడానికి (పత్యేకమై మెన కృషిని చేయడం. 

వి భయాలను సాధించడానికి ఈ కింది కార్య మూలను 

చేప్టువలసి ఉంది, 

(అ) ఇప్పటి వరకు నిక్షత్యుం వేసిన చిన్న, మధ్యతరగతి పట్టణాలలో 

గృహ నిర్మాణ కార్యక్రమం చేపట్టడం, 

(ఆ) యూనిట్ ఖర్చులు తక తిలో స్థానిక పద్దతులతో" సహితం తీక్రన 

ధర గృహవసతి పద్దతులను చేప్పుడం. 

(ఇ) భవన నిబంధనలను (Bye- Laws) మార్చడం. స్థల ఉపయోగ 
నియంతణలు _ కనీస స్థల అవసరాలు (Minimum Plat 

Requirements) రోడ్ల కోసం సల అవసరాలు. ఇవి తరచుగా 

నివాస ఖర్చులను తగ్గించడానికి అవరోధాలు. 

(ఈ) (పత్యశు సబ్సిడీ పద్దతిని ఎత్తీ వేయడం మాధ్యమిక రాబడి సమూ 

హాలకు (Middle Income క£06405) పాచ్చురాబడి సమూహో 

లకు (Higher Income groups) ఏకంగా సబ్పిడీ (Subsidy)? 

తొలగించడం తక్కు-వరాబడి సమూహాలకు (Lower Income 

group5) తప్పనిసరై తే బిల్లింగ్ మెటీరియల్స్ (building 

meter1als) రూపంలోనో, మరే ఇతర రూపంలోనో గహ 

వసతికి ఉపకరించేరీతిలో ఆందించడం. 

(గామోణ గృహ సౌకర్యాలు 

కనీస అవసరాల కార్యక్రమం (గామాణ నిర్మ్నాశయులైన 

కార్మికులకు ఇళ్ళ స్థలాలకు, గృహనిర్మాణానికి అత్యధిక (పాధాన్యతే 
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ఇచ్చింది. 1985 మాక్చినాటికి గృహ అవసరం ఉండే కుటుంబాల 

సంఖ్య 14.5 మిలియన్లు ఉండవచ్చునని అంచనావేయబడింది. ఏలో 

7.7 మిలియన్ల నిరాశయ కుటుంబాలకు అప్పుడే ఇళ్ళస్టలాలు పంచి 

చెట్టారు. ఈ పణాళిక మిగిలిన అన్నికుటుంబాలకు ఇళ్ళస్థలాలను 

అందించడానికి ఉభ్రైశించబడింది. ఇ్రళ్ళస్థలాలు పొందిన కుటుంబాలలో 

0.56 మిలియను కుజుుం వాలు నిర్మాణ సహాయాన్ని కూడా వొందింది. 

ఇంకా 18.9 మిలియను కుటుం బాలు నిర్మాణాన్ని సహాయాన్ని అందు కో 

వలసి ఉన్నది. 1980-85 కాలంలో వీరితో కర్ శాతం అంచు 2.6 

మిలియను కుటుం బాలకు నిర్మాణ సహాయాన్ని అందజేస్తారు. గొట్టం 

వావి, రోడ్లు (approach, 20269) స్థలాల అభివృద్దిక్సం కుటుంభానికి 

రూ. 250|-లు చొప్పున ప్రతీ 80, 40 కుటుంబాలకు సదుపాయం 

కల్పించబడింది. ఒక్ గాకా కుబుంబానికి రూ. 5ఏ00|- నిరా 

సహాయం అందించ ఉ ద్రైశించడ మైంది. ఈ అవకాశాలు లేక సదుపా 

యాలు మొతం రూ. ల్రి54 కోట్లు "శీటాయింపును కోరుతున్నది. 

అందులో రూ. 170 కోట్లు ఇళ్ళస్థలాలకు సుమారు రూ. 1% కోట్లు 

నిర్మాణాత్మక సహాయానికి ఖర్పుచేయడం జరుగుతుంది. 

ఈ రక మెన సహాయంతో గృహాలు బురద గోడలతో, పెంకుల 

వైకప్పుతోను నిక్మించవలసి ఉన్నది. అయితే నిర్మాశయ [గామాణు 

లందరికీ వచ్చే ఐదు సంవత్సరాలలో కనీసం భరించదగిన నివాసాలను 

కల్పించవలసి ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయడానికీ 

(పతి జిల్లాలోను తాలూకా స్థాయిలోను, చ్రోకు స్థాయిలోను సంఘా 

లను స్థాపించి తగినన్ని కుటుంబాలన్నింటిక గృహవసతి రుసుము (Hou- 

sing Subsidy) ను ఇవ్వడానికి ఉ'దేశించడమైంది. ఈ సంస్థలు నే 

అవుట్ (12-011) లు, గృహనిర్మాణ స్తానులు; డ్రైనేజ్ ఏర్పాట్లు 

చేయడానికి ఉపకరించాలి. సాధ్య మైన చోటల్లా, సాముదాయిక మరుగు 

దొడ్లు, స్నానవుగదులు కూడా నెలకొల్పాలి. గహ నిర్మాణానికి 

కావలసిన పెంకులు తదితర పరికరాలు స్థానిక కుమ్మరులనుం చే పి నంత 

వరకు సంపాదించాలి. ఉన్న పిధులలో ఉపయోగం పొందుతున్న 
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[పజలు తమ తమ గృహానిర్మాణాలలో నూర్జ దర్శకత్వం వహీ సె 

సహోయశకాకిగా ఉంబుంది. జాతీయ భవనాల సంస్థ (National 

Buildings organisation) రాష్ట్రాల వౌసింగు బోర్లులు-హుడ్ క 

(HUDCO) లకు, [గామాణ పాంతాలలో మెరుగై న డిజెన్సు 

వానులను పతివాదించడానికి సిద్దంగా ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా రాష్ట) (వభుత్యాలు, (పణాళకల సూచనలమేరక 

ఈ కార్యక్రమాలను కార్యరూపంలో పెట్టడం జరుగుతున్నది. అయితే 
కొన్ని రాష్ట్ర) (పభుత్యాలు ఎక్కవగా సబ్పిడిలను, బుణాలను 

మంజూరుచేసి, వెచ్దఎ త్తున ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్న ది. వనరుల 

పరిమితుల ననుసపెంచి రాష్ట] |పభుత్యాలు, పణాళికభో సూచించిన 

మేరకు వి.6 మిలియన్ల గహోలు కళ్టించవానికి తప్పకుండా కమ 

చేయూలి, 

వనరుల కొరతవల్ల రాష్ట్రాల ప్రణాళికలతో గృహ సౌకర్యా 

లకు చాలా తక్కువ అవకాశం కల్పించడమైంది. వౌసింగు మరియు 

అర్బన్ జవలవ్ మెంట్ కార్పొ రేపన్ (HUDC0) జనరల్ ఇన్పూ 

"వన్స్ కార్పొ నేపన్ లు కూడా ఈ రంగంలోమాకి (గమోణ [పాంతా 

లలో గృహ నిర్మాణాలకు బుణాలని వ | పారంభీంచాయి. 

పట్టణ |సాంతాలలో గృహవసతి సౌకర్యాలు 
_పభుత్వ రంగం పట్టణ పాంతాలలో గృహ వసతి నెక ర్యాల 

కోసం తక్కువగా చేసినా |పోత్సాహక రంగా నేఉంది. ఎక్కువ సంఖ్యలో 
మంచి గృహ వసతి నెక ర్యాలు కల్సి చవలసిన అవసరం పట్టణాలలో 

ఎంతైన ఉన్నది. _వభుత్వ ఆరాక వనరులు తక్కువగా ఉన్నందున, ఈ 

విషయంలో వై /వెటు సంస్థలే ఎక్కువగా కృషి చేయవలసి ఉంది, 

మురికి వాడల మెరుగుదల, వై వేటు హోౌసింగును [పోత్సహాంచే హణ్ఞా 

(HUDCO) వంటి సంస్థలను (పోత్సహించడం వంటి విషయాలకే 
(పభుత్య్గం పరిమితమై ఉంది. 

పట్టణ [పాంతాలలో మరల ఎక్కవ సొయిలో మురికివాడల 
| + 

నిర్మాణం భవిష్య తులో వదిలి సెటాలి. మురికివాడల పాంకాల 
లా ఆ 
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మెరుగుదలకు కావలసినంతరీతిభో వ్యయం చేయాలి. మన నగరాల 

బోని మురికివాడల (పాంతాలలో Low Cost Sanitation, 

Drainage) మరుగుదొడ్లు, ముడికినిటి పారుదల సౌకర్యాల ఏర్పాటు 

చాలా అవసరం, 

ఆర్థికంగా చనుకబడిన వరాలకు గృహ నిర్మాణానికి (ప్రత్యక్ష, 

ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడా నిక (ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు 64 దశ్ స సు 

న్నాయి, ఇళ్ళ స్థ సలాలు, గృహనిర్మాణ సేవలు (Sites and Services) 

పథకాలను అందేంచి, ఉపయోగం పాంబేవాకీ శి, 000|- రూ!ల వరకు 

బుణాలనిచ్చి 20-25 సంవత్సరాల కాలంలో కొంతమేరకు రాయితీతో 

రుణాలు ఇవ్వసంక ల్పించడ మైనది. 16.2 లతల గృహాల నిర్మాణానికే 

రూ॥ 485 కోట్లు ఈ (పణాళికలో శటాయించడ మంది. 

హౌసింగు ఆరన్ డవలప్మెంట్ కారో స లెషన్ (10000 

తక్కిన (ప్రభుత్వరంగ సహాయమంతా హడో,- (HUDCO) 

ద్యారానె (పజలకు అందించవలసి ఉండి. 41-7-1980 నాటికి హ్ వో 

(H౮UDCO) రూ॥ 600 §& ట్లు బుణ సహాయాన్ని 17 రాహైలు, 

4 కంద పాంతాలలో 819 పట్టణాలకు, నగరాలకు 1,274 స్కీ-ములను 

మంజూరు చేసింది. ఇది రూ! 887 కొట్లు పుచిపెట్టింది. పూర్తి అయ్యే 

నాటికి ఈ (పా జెస్టలు 6.8 లక్షల నివాస యూనిట్లను 62,000 మెరుగు 

పరచిన వును (Development Plots) చాలా పాపులను వాణోజ్య 

సంస్థలను అంది స్తుంది. పిటలో 86 శాతం ఆర్షికంగా వెనుక బడిన 

లకు తక్కువ రాబడి వన్హాలకు (EWS) మరియు (Lower Income 

Group (1౬1౮) కారశే 1980-81 కాలంలో వాడో (HUDCO) 

రూ॥ 160 కటు బుణాలను  ఇవ్యాల్సీవుండగా భూ॥ ఈ9 కోట్లు ఇచ్చి 

వేయడు జరిగింది. ఇంతేకాకుండా, (గామాణ గృహా వసతికి అగ 

స్థాయిలో ఉన్న కో_ఆపేటిక్ హౌసింగు సొసైటీలకు ఆర్బన్ డెవలప్ 

మెంట్ స్కీములకు ధనసహాయాన్ని అందించే కొత్త వ్కీ-ములనుకూణాొ 

దో (HUDCO) చేపింది. 
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న [వజలు తము తమ గృహానిర్మాణాలలో నూార్హ దర్శక త్యెం వహ్ సై 
సహోయ శాన గా డఆంబుంది. జాతీయ భవనాల సంస్థ (National 

Buildings Organisation) రాష్ట్రాల వౌపసింగు బోర్షులు-హుడ్ కో 

(AUDCO) అకు, [గ౧”మాణ [పాంతాలలో 'మొరమూూన డిజెన్పూ 

వ్లానులను |పకిపాదించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. 

సాధారణంగా రాష్ట్రా (వభుత్యాలు, (వణాళకల సూచనలమేరక 

ఈ కార్యక్రమాలను కార్యరూపంలో పెట్టడం జరుగుతున్నది. అయిజే 

మంజూరు చేసి, వెద్దఎి త్తున ఈ కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నది,. వనరుల 

పరిమితుల ననుసరించి రాష్ట్ర | పభుత్యాలు, పతాళకలో సూచించిన 

మేరకు వ.6 మిలియన్ల గృహోలు కట్టించడానికి తప్పకుండా కృషి ధం 

చేయోలి, 

వనరుల కొరతవల రాష్ట్రాల (పణాళికలతో గృహ సెక ర్యా గాలు 
లకు చాలా తక్కువ అవకాశం కల్పించడయమైంది. హౌసింగు మరియు 

అర్బన్ జవలప్ మెంట్ కారొ ఏ నేపన్ (౮౧౮౮) జనరల్ ఇన్వ్పూూ 

"న్స్ కార్పో రెపన్లు కూడా ఈ రంగంలోదూక్షి [౧_మాణ [పాంతా 

లలో గృహ నిరార్తణాలకు బుణాలనివ్వ | వారంభించాయి. 

పట్టణ (నాంతా లలో గృహవసతి నాకర్యాలం 
_పభుత్య రంగం పట్టణ పాంతాలలో గృహ వసతి సెక రాల 

సం తక్కువగా చేసినా బోత్సాహకరంగా నేఉంది. ఎక్కు-వ సంఖ్యలో 
మంచి గృహ వసతి సౌక క ర్యాలు కల్పించవలసిన అవసరం పట్టణాలలో 

ఎంతేన ఉన్నది. (పభుత్య ఆక్ వనరులు తక్కువగా ఉన్నందున, ఈ 
విషయంలో ౩ వై )వేటు సంస్థే ఎక్కవగా కృపి చేయవలసి ఉందె. 
మురికి వాడల మెరుగుదల, చై) వేటు హౌసింగును [పోత్సహాంచే హాటా 
(HUDCO) వంటి సంస్థలను (వోత్సహించడం వంటి విషయాలే 
(పభుత్వం పరమితమె ఉంది. 

పట్టణ |పాంతాలలో మరల ఎక్కువ స్థాయిలో మురికీవాడ ల లు 

నిర్మాణం భవిష్య త్తులో వదిలి పెట్టాలి, మురికివాడల పాంకాల 

2 
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మెరుగుదలకు కావలసినంతరీతి లో వ్యయం చేయాలి. మన నగరాల 

భోని మురికివాడల  [పాంతాలలో ‘Low Cost Sanitation, 

Drainage) మురుగుదొడ్డు, ముగికినిటి పారుదల సౌకర్యాల ఏర్పాటు 

బాలా అవసరం, 

ఆర్థికంగా చెనుక బడిన వరాలకు గృహా నిర్మాణానికి (ప్రత్య, 

అక్థిక సహాయాన్ని అందించడాసికి (వభుత్వరంగ సంస్థలు ఉగిశి సు 

న్నాయి. ఇళ్ళ స్థలాలు, గృహనిర్మాణ సేవలు (Sites and Services) 

పథకాలను అందించి, ఉపయోగం పొందే వారకి 9,000|- రూ॥ల వరకు 

బుగొాలనిచ్చి ౨0_౨5 సంవత్సరాల కాలంలో కొంత మేరకు రాయికీ తో 

రుణాలు ఇవ్వసంక ల్పించడ మైనది. 16.2 లశ్ల గృహాల నిర్మాణాన్నిక 

రూ॥ 485 కోట్లు ఈ (పణాళికలో శటాయించడ మైంది. 

హొసింగు అర్భన్ డవలప్మెంట్ కార్పోరేషన్ (103060) 

తక్కిన (పభుత్వరంగ సహాయమంఠ " హడో౮ా- (HUDCO) 

దాంరానే (పజలక అందించవలసి ఉంది. 41-7-1980 నాటిక హ్ 

(HUDCO) రూ॥ 600 కోట్లు బుణ సహాయాన్ని 17 రాష్ట్రాలు: 

4 కేం | పాంతాలలో 919 పట్టణాలకు, నగరాలకు 1,274 స్కీ ములను 

మంజూరు చేసింది. ఇది రూ॥ $887 కొట్లు పుచివెట్టింది. పూర్మి అయ్యే 

నాటికి ఈ (పా జేెస్టులు 6.8 లక్షల నివాస యూనిట్లను 62,000 మురుగు 

పరచిన స్తాబ్టను (Development Plots) చాలా పావులను వాణిజ్య 

సంస్థలను అంది స్తుంది. వెటలో 586 శాతం ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వరా 

లకు తక్కు వ రాబడి వర్షాలకు (EWS) మరియు (Lower Income 

Group (LIG) కొరతే 1980-81 కాలంలో హడో- (HUDCO) 

రూ॥ 1600 కు బుణా లను ఇవ్యాల్బివుండగా రూూా॥ 29 కోట్లు ఇచ్చి 

వేయడు జకెగింది. ఇంతేకాకుండా, (గ౧పాణ గృహా వసతికి అ[గ 

స్థాయిలో ఉన్న ఫో.ఆపశేటివ్ హొసింగు సొసైటీలకు ఆర్బన్ డెవలపి 

మంట్ వ్య్ములకు ధనసహోయాన్ని అందించే కొ తే న్య-ములనుకూడా 

హడో,- (HUDCO) చేపింది. 
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ఈ ప్రణాళిక హడోం (HUDCO) ఈక్విటీ (Equity) ని 

రూ! 25 వోటు నుంచి రూ॥ 75 కోట్లు చెంచాలని ఉదైశించింది, 

బుణాల తీర్భానాంతో హడో- (HUDCO) రానున్న 5 సంవత్సరా 

లలో సుమారు రూ॥ 600 కోట్లు రకరకాల గృహ కార్యకలాపాలకు 

ఖర్చు పెట్టగ లగ్థాయిలో ఉండగలదు. [ప స్తుతం హడో్క- (1౮6౦౮) 

మొక్క- బు._4వివరాలు ఈ కింద పక్కెన్నరీతిలో ఉన్నాయి. 

అర్థికంగా వెనుక బడిన వర్షాలు (EWS) 80 శాతము 

తక్కు.వ రాబడి ఉన్న వర్ణాలు (LIG) 25 శాతము 

మధ్య రాబడి ఉన్న వర్షాలు (MIG) ౨5 శాతము 

అధిక రాబడి ఉన్న వర్హాలు (HIG). 20 శాతము 

ఇ. డబ్ల్యూ. యస్... యల్, ఏఐ, జి, (E.WS., 1.1.౮) ల 

హౌసింగును ఇంకా ఎక్కువ చేయడానికి హడో్కో- (౮౧౮౮౪) ను 

[(వోత్సహంచవలసి ఉంది. 

జనిత వివరా సంస్థలు, ఇతర సంస్థల వుద్దతు 
గృహ నిర్మాణాలకు ఆర్థిక సహాయం అందిం చే సంస్థలలో జీవిత 

భీమా సంస్థ ఒపటి 19477 మార్చినాటికి, బుణాలలో రూ. 728.50 

కోట్లు రకరకాల గృహవసతి కార్యక్రమాలకు జీవిత భీమా సంస్థ ఖర్చు 
'వెళ్టింది. ఈ సంస్థ అనుభవాన్ని బట్ట గృహనిర్మాణాన్ని భీమా 

(Insurance) శో లింకు 'విట్రడం అనేది మీ అంత విజయవంతంగా 
ఉన్న స్రైమా కన్పించలేదు. బుణాలను ఇంతవరకు రూ. ర్ి వే 
మ్మాతమే ముందుగా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ పథకాన్ని ఇంకొ 

మెరుగుపరచవలసి ఉంది. చట్టరీ త్యా జీవితభీమా (LIC) తనవద్ద నిల 
ఉంచిన సొమ్ములో 25 శాతం సాంఘిక కార్యక్రమాలకు ఖర్ము చేయ 

వలసి ఉంది. అపి గృహనిర్మాణం, విద్యుచ్చక్తి సౌకర్యం, పిటినర ఫరా? 
మురికినీటి పారుదల పారి శామిక్ష ౫ స్రేట్లు వంటివి. కాబట్టి LIC, 
LIC, EWS లకు ఎక్కువగా గృహా సౌకర్యాలకు ధనసహాయం చేయ 
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వలసి ఉంది. అబే నియమాన్ని సామాన్య ఖీమా సంస్థ (General 

Insurance Corporation) కూడా పాటించవలసి ఉంది. 

సహాకార గృహనిర్మాణ కార్యక్రమాలు సయం సహాయకంగా 

ఉండటంవల్ల వాటికి తగు (పోత్సాహమివ్వాలి. ఏటికి మెరుగైన లేడా 

పాశ్నీకంగాను మెరుగైన భూమిని (Developed or partially 

developed) శిటాయిం వాలి, 

పట్టణాలలో ఇళ్ళక్టలాల విధానం (2 Land Policy) 

పణ ప్రాంతాలలో భూమికి అర్బన్ చేండు సీలింగు అండ్ 

శెగ్యు లేషన్ చట్టం (Urban Land Ceiling and Regulation 

Act) 1976 |పకారం ఇళ్ళస్థలాల విషయాలు స్పెక్కు- లేషన్ (Specu- 

lation) రాకుండా ఉండటానికి విభిన్న ఉపయోగదారులకు కావలసిన 

రీతిలో భూబిం కేటాయింపు జరగడాన్ని సీలింగు (Cel1ng్ర, వ్యక్తుల 

భాయాజమాన్య పరిమితి చెట్టబడింది, ఈ చట్టం అమలు, రాష్ట్ర 

(ప్రభుత్వాలకు చాలా ఇబ్బందులను గురిచేశాయి, ఈ చట్టాన్ని "మెరుగు 

పరచడానికి కొన్ని సూచనలను, సలహాలను బ్రవ్యణానికి రాష్ట్ర పభుఆ్యల 

పతినిధులతో ఒక వర్కి-ం౦గ్ (ూవును వర్ గా అండ్ వూౌసింగ్ 

(Works and Housing) మంత్రివర్టం నియమించింది. దీని నివేదికను 

ఇంకా పరిశీలి స్తున్నారు. కాసి ఈ మధ్యకాలంలో స్థలం ధర (పభుత్వం 

దయినా, మె )వేటుదయినా పెరిగిందని |పజలు అభి పాయపడుతున్నారు, 

ఫలితంగా పట్టణ (పాంతాలలో గృహవసతి చాలా వ్యయపూరిత మైన 

దని భయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాలను పునః 

పరిశీలించవలసిన అవసరమున్నది. 
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కెటాయింపులం 

(వభుత్వరంగ శేటాయింవులు ఈ కింద చేరొ-న్నరీతిలో ఉంది, 

గృహవసతిక్రై (౮వ (ప్రణాళిక కేటాయింపు 

రూ! కోట్లలో 

న్క్్ము ఐదవ ఆరవ 
(పణాళిక [పణాళిక 

1974-79 కేటాయింపు 

శిటాయింపు 1980-85 

ధు 9. 
A. రాన్రాలు, కేం దపాలిత (వాంతాలు 

1. [గామాణ ఇళ్ళ స్థ స్సలాలు ఇళ్ళు 

నిర్మాణ పథకం M NP) 55-00 కి5కి-50 

2, సాంఘిక గృహ నిర్మాణ పథకాలు. 450-56 887-81 

శ. ము తం రాష్ట్ర్రాలు; శేంద్రపాలిత 

(పాంతాలు 505-56 1,190-87 

B. కే్య్యద రంగం 
లి. వౌసింగు, అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ 

కార్పొ శేవన్ (8౮000) 14-00 50-0 
4. జాతీయ భవనాల సంస్థ 

(National Buildings Organisation) 1-68 2.01 

ర్, హిందుస్థాన్ పీఫోబ్ లిమిఖుడ్ 0-15 0-1 

6. జనరల్ పూల్ ఆఫీసు నివాస వసతి 

ఏర్పాటు 51-12 1420! 
7. ష్టాంకేషన్ కారీ కలకు సబ్సీడై 
వైడ్ గృహనిర్మాణ పథ కాలు ఫ్. 00 10.0! 
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8, డాక్ లేబర్ కు గృహనిర్మాణ 0.26 0.20 

పథకం 

9, (ప్రభుత్వోద్యోగులకు గృహ 

నిర్మాణ రుణాలు ఆ 98.25 

10. సైన్సు చుక్నాలజీ 2.00 

11. పోలీసు గృహనిర్మాణ పథకం 2800 వ 

12. నేషనల్ బిల్లింగ్ మెటీరియల్ 

కాద్చ్పొ రేషన్ 0.15 ఆజా 

18. సి. పి. డబ్బు. డి కోసం 

వ్ క్షా సంస్థ లా 0.50 

మొత్తం కేంద రంగం 95.86 800.00 

మొత్తం (grand totaly 

రాష్ట్రాలు, కే్యదపాలిత [పాంతాలు 

శకిందరంగం 600.92 1490.87 

డిపార్ట్ మెంటల్ పహౌపసింగను, వోన్ బిల్లంగు అజ్యాన్సులకు 

శటాయించే రూ. 200.02 వోట్లు కలువుతూ 1-4-1979 నుంచి రాష్ట్ర 

రంగానికి బదిలీచేయడ మైనది. 

(ప్రభుత్వరంగ శేటాయించులలో అధిక భాగాలు సాంఘిక గృహ 

వసతి కార్యక్రమాలకు నిశైశించబడింది. ఇందులో సంశ్ఞాపర మైన ధనం 

(Institutional finance) కూడా ఉంది. సరాసరి న్యయాల భౌతిక 

టాశ్రెట్లు 23.2 పట్టికను అనుసరించి ఉంటాయి. 

నేషనల్ బిలింగు కనస్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్ (1౨|0. 
ఈ సంస్థను న్యూఢిల్లి లో 1960 వ సంవత్సరంలో స్థాపించారు, 

ఇది, (పత్యేక మైన కట్ట కట్టడంపనులను (Special Construction Works) 

భారత దేశంలోను, "భారత చేశం బయట చేపడుతుంది. దీవికి భారత 

చేశంలోను, బయట చాలా ప్రతిష్ట ఉంది. ముఖ్యంగా లిబియా, ఇ రాక్ 
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వంటి చేశాలలో దీనికి చాలా చేరు ఉన్నది. వం తెనల నిర్మాణం, 

విమానాశ్రయాలు, పెద్ద పెద్ద గృహవసతి (ప్రాజెక్టులు, ఆసుషతులు, 
ద "ది న్స 

వసతి గృహాలను, హోటళ్ళు, ట్యూబ్ రైలు వమూార్షాలు, నీటిసరఫరా, 

మురికినీటి పారుదల పథకాలు (Sewerage Schemes) సమ్ముదవు 

పనులు (Marine Works) చేపట్టడం జరుగుతున్నది. ఇది భారత 
ర్స 

(పభుత్వ సంస్థ 

కెంద పబ్దిక్ పనంల శాఖ 

Central Public Works Department CPD) 
లై ల్యేలు కమ్య్యూని కేపన్లు, అయుత క డ్ ఫెన్సు సర్వీసులు, 

"ఆలిండియా శేడియో ఏటికి సంబంధించినవి తప్ప మిగతా అన్ని కేంద 

(పభుత్వ శాఖల భవనాల డిజై నులు తయారుచేయడం, నిర్మాణం, 

మరమ్మతు పనులు వంటి పనులు చేపడతారు. ఈ సంస్థ ఢిల్లీ లో ఉన్న 

జాతీయ రహదారులను సిర్వహస్తూ క్రేం ౦|దవాలిత పొంకాలు పటిక 

పనుల శాఖలచె సాం శేతిక నసియం(తేణ సి స్తుంది. తమ స్వంతే సికుల్ 

ఇంజసిరింగు శాఖలులేని పబ్లిక్ అండర్ శేకింగ్ సంస్థలు - తేమ కట్టడం 

పనులన్ని సి.పి.డబ్ద్యు.డి, (C.P.W.D క లేడా ప్రభుత్వరంగ కట్టడా ఆం 

కన్చ ల్రెన్స సంస్థ (Public Sector Construction and Consult- 

ancy Organisation) కు గాని తమ కెల్టడం పనులను అప్పగించడం 

జరు గుతుంది. సొమ్ము డిపాజిట్ చేసినట్లయి తే సేమి - గవర్నమెంటు 

సంస్లల పనులను కూడా చేపట్టడం జరుగుతుంది. 

రాష్ట్ర పరిధిలో పథకాలు (State Sector Schemes) 
ఇంటి గోశుడ్" సబ్బిడైజ్ల్ హౌసింగు స్కీము (Integrated 

Subsidized Housing Schemes) 1952లో (పవేశ పెట్టబడింది. 

ఈ' పథకం తక్కువ సంపాదన ఉన్న పార్మిశామిక శార్శికుల కోన 
సమాజంలోని వొబ్థంగా బలహీనమైన బలహీనవర్చాలకోస సం ఉచేశించ 

బడింది. రాబడి పరిమితి (Income 1 Limit) రూ, 500|-లు ఉన్నవారు 

DEA 
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ఈ పథకాలతో కట్టుబడిన గృహాలను పొందడానికి అరులు. విక 

డిశంబరు 1931 నాటికి, 1,83,871 గృహాలను క టించడం జరిగింది, 
యు 

తక్కు-వ రాబడి వర్లాల గృహనిర్మాణ పథ కాలు (Low 

Income group Housing Schemodను 1954 లో |పారంభించారు., 

ఈ పధకంలో సంవత్పెరానికి రూ. 7,200]-లు ఆదాయం దాటని 

అభ్యర్థులు. ఇమే కట్టుకో వడానికి బుణాలను పొందడానికి అప్షులు, 

80 శాతం ఖర్చుకు సమమైన మొతాన్ని బుణరూపంలో ఇఫాను, 

గరిమ మొత్తం రూ, 14,500|- లు. కి డిసెంబరు 1981 నాటికి 

9,49,639 గృహాలను పూర్తిచేశారు. 

మాధ్యమిక రాబడి సముదాయ గృహనిర్మాణ పథ కాన్ని 

(Middle Income group Housing Scheme) 1999 లో (పారం 

నించారు. సాధారణంగా జీవితే శీమా సంస్త నిధులనుంచి బుణాలు 

రాష్ట్రాపభు త్వాలకు అందచేయడం జరుగుతుంది. శేరదపాలిత (పాంఠతా 

లలో ఈనిధులు శేంద (పభుత్వం సమకూరు స్తుంది. సాంవత్సరిక 

ఆదాయం రూ. 17,201]- నుంచి రూ, 18,000|-లు కట్ట సిద్దంగా ఉన్న 

ఇళ్ళను కొనుకొ-డానికి కూజా బుణాలు ఇస్తారు. వ1 డిసెంబరు, 

నాటికి 45,741 గృహాలను కట్టడం జరిగింది. 

[గామ గృహవసతి పథకం (The Village Housing Project 

Scheme) |పకారం (గామాణ (పాంతాలలో ఇళ్ళు కట్టుకొ వడానికి 80 

శాతం బుణాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయి శే గరిష్ట బుణ పరిమితి 

రూ॥ 5,000|- వీధులు, కాలువలు పరిసరాల పిశుభత (Emviron- 

mental Hygiene) లకు కూడా ఇవ్వడ మవుతుంది. లి1, డిశేంబరు, 

1981 నాటికి 70,8395 గృహోలను కట్టడం జరిగింది. 

శంటల్ హోపింగ్ స్రీ-ము (Rental Housing Scheme) లో 

1959 నుంచి రాష్ట్ర) _(పభుత్వాలు ఇళ్ళను నిర్మించి పభుతోద్యోగులకు 

అద్దెకు ఇస్తారు. 91, డిశంబరు, 1981 నాటికి 85,028 గృహాలను 

పూర్తి చేశారు. 
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ది లాండ్ ఎక్విజిపన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్కీ-ము (The 

Land Acquisition and Development Scheme) 1959 లో 

ప్రారంభమైంది. ఈ స్కీములో రాష్ట్ర |పభుత్యాలు, కేంద్రపాలిత 

(వాూంతెల అధికారులు పట్టణ| ప్రాంతాలలో భూములను సేకరించి ఇళ్ళు 

కల్టడానికి స్ిలుగా దీనిని చదునుచేసి, గృహాలు కట్టుకోవడానికి ఆ 

స్థలాలను అక్కడ అభ్యర్థులకు అమ్ముతారు. ఈ రకంగా చేయడంవల్ల 

ఇళ్ళస్థలాలకు ఒక [కమమైన ధర నిర్ణయించడానికి, కాలనీలు ఏర్పాటు 

అవడానికి వీలవుతోంది. 81, డిశంబరు, 1981 నాటికి 18,748 హాకా 
రుల భూమిని సేకరించడం, 7,488 పాన్షారుల భూమిని అభివృద్ది 

చేయడం జరిగింది. 

కేంద రంగ పథకాలు (Central 880101 Schemes) 
సబ్పిడై జ్ స్క్్ము పాం కుషన్ కార్భికులకోసం 1956 నుంచి 

అమలులో పెట్టబడింది. ఈ స్కీము (పకారం 50 శాతం బుణరూపం 

లోను లి? 12 శాతం గ్రాంటు రూపంలోను ఇళ్ళు కట్టుకోవడానికి 

ప్లాంశకుషన్ కార్మికులకు ఇసారు. వారు ఇళ్ళకు అరై చెల్పించనక్క-ర 

లెదు. ఈ పథ కాన్ని అస్సామ్, క నాటక , శేరళ్ళ తమిళనాడు, (ీవుర, 

పశ్సిమ బెంగాల్ లలో అమలు పెట్టారు. ప్రాంశుషన్ వర్య-ర్ హో 

ఆప రేటివ్లు (పా జెప్ట 90౦0 శాతం ఖర్చును అంశే 65 శాతం బుణ 

రూపంలోను, శాతం సబ్పిడీగాను అందుకొంటారు. 

భరామిలేనివారికి ఇళ్ళస్ట్థలాలం : 
[గామాణ [పాంతాలలో భూములు లేనివారికి ఇళ్ళస్థ లాలని చే 

ఈ స్కీము, నేషనల్ మినిమమ్ సీడ్ (ప్రో[గామ్ (National Mini- 

mum Needs Programe లో ఒక భాగం. ఈ స్కీ-ము కేంద 

రంగం నుంచి రాష్ట్ర) రంగానికి, అయిదవ |పణాళిక (పారంభంనుంచి 

అంశు 1 ష్మపిల్ 1974 నుంచి బదిలి చేయడ మెంది. 

50, డిసెంబరు, 1981 నాటికి 86.77 లతల కుటుంబాలకు ఈ 

ఇళ్ళష్టలాలను రకరకాల రాహ్లాలలోను, "కేరదపాలిత (పాంతాలలోను 
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ఇవ్వడం జరిగింది. దిని పరిధిని వి స్ఫృతపరచి, నిర్మాణానికి కూడా 

సహాయాన్ని (Construction assistance) అందించడం జరుగు 

తున్నది. ఇప్పటికి 15.50 లక్షల కుటుంబాలు 18 రాష్ట్రాలలోను: 

6 శే దపాలిత [ప్రాంతాలలోను ఇళ్ళను నిర్మించుకోగలిగారు. 

గృహవసతి నౌక ర్యాలు రవ (పణాళికలో సంఘంలో ఉన్న 

వెనుక బడినవన్హాల స్థితిగతులను మెరుగుపరచడంనె వు నిమగ్నం చేయడ 

మైంది. రాష్ట) పహౌసింగు బోర్జులద్య్వారా వారికి హౌసింగ్ కాలనీలు 

కట్టంచి ఇవ్వడం, [గామాణ (పాంతాలలో భూమిలేని వారికి ఇళ్ళ 

స్థలాలను ఇవ్వడంవంటి కార్యక మాలను చేపట్ట నిశ్చయించడ మెంది. 

ఈ కార్య మూలలో ఎక్కువ భాగం రాష్ట్ర (పణాళికలలో ఉన్నప్పటికి 

“దేశముమొక్కం . పెరుగుతున్న డిమాండ్ ను (€Xpanding demand) 

తీర్చడానికి "కేరదరంగంలో హౌసింగు అర్బన్ డెవలప్ మెంట్ కార్పొ 

శేపన్ (Housing Urban Development Corporation) వివిధ 

కార్యక్రమాలను చేపడుతున్నది. 5వ (పణాళకలో హుడ్కొ- 

[HUDCO | లో ఈకిటి పార్టి సిచేషన్ [| Equity Participation | 

150 కోట్ల రూ. ల అర్థిక వనరులు సముపార్షించేటట్టు చేయడానికి 

అవకాశం కల్పించడమెంది. ప్లాంశకుషన్ కార్మికులకు డాక్ కార్భికులకు 

రుసుముతోకూడిన వసతి సౌకర్యాలు [Subsidised housing] 

కల్పించడానికి వేర్వేరుగా ఏర్పాటు చేయడ మైంది. అన్వెషణ అభివృద్ధిల 

విషయంలో తక్కువ ఆర్థిక వనరులకు మంచి మంచి వసతి సౌకర్యాలు 

కలిగిఉం జే డిజైన్లను పంపెందించడంవపై కూడా దృష్ట్రసారించడం 

జుగింది. శేంద రాష్ట్ర రంగాలలో అనేక కార్యక్రమాలకు ఈ కింద 

పొందుపరచిన రీతిలో కేటాయింపులు జరిగాయి. 



గృహా వసతి (Housing) 

గృహ సౌకర్యాల కోసం 5 వ |పణాలిక కేటాయింపులు 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

1974-77 1907779 107479 
స్కీము అంచనావేసిన కేటాయింపు శేటాయింప్రుల 

ఖర్చు మొ తం 

రాష్ట్ర రంగం 260-09 — 245-47 505-56 శో 

1. రాన్ట్ర (ప్రణాళికలు 248-71 220-95 464-66 
© 

2. కేందపాలిత 
(పాంతాలు 16-88 24-52 40-90 

కంద రంగం 40-09 55_97 99-86 

1. సామాన్య ఫూల్ 

కార్యాలయ వసతి 

సౌకర్యాలు 91-12 80-00 51-12 

బీ, వౌసింగు, అర్బన్ 

డవలప్ మెంట్ 

కారో రేవన ద్ 00 9-00 14. 00 

లి, స్తాం కేపన్ "కాదే కలక 

రుసుముతో కూడన 

పార్మిశౌబుక వసతి 2_4(} 28_60 5_00 

‘Subsidised Indus- 

trial Housing for 

Plantation Labour} 



గృహవసతి వింద . 

జా /| - - 

1974-77 1977-79 1974-79 

న్క్్ము అంచనావేసిన కేటాయింపు కేటాయింవుల 
ఖర్చు ము త్రం 

4 నేషనల్ బెల్సింగ్ ప 

ఆఫ నే జేపున్ నములు 0-83 0-85 1-68 

ర, నేషనల్ బల్లీంగ్్స్ 

మటీరియళ్ డవలప్ 

మంట్ కార్పొశేవన్ 0-05 0-10 0-15 

6, హిందుస్థాన్ కౌ సింగ్ 

ఫ్య రీ 0-05 0-10 0-15 

7 డాక్ (Dacky 

కారకులను రుసుముతో 

పాటు కూడిన పారి! శా 

మిక వసతి 0-14 0-12 0-26 

ము_గ్గేం(1t0 7) 99-59 49-77 79_86 

8. పోలిసు గృహవసతి 10-50 12-50 ౨9.00 

జాలి 
ము నం 00-18 300-74 600-92 

20) 
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రా xt sco 

రాదా ఇకార 

గృహవసతి వెం? 

ఫో [గామాణ గృహవసతి వ్ =. (Provision) కూడా 

సౌపింగు రూ॥ 10.2 కోట్లు కూడా కలసి ఉన్నాయి. 

/ జ సాం గ నాం త్ర ఇల్ల a 

౫మనిక : యూ నిట్ ఖర్చులు బ్రా కెట్లలొ ఉన్నవి. రాకా (HUDCC) 

సరాస్ర నీలింగు ధరలు సూచి స్తున్నాయి. 

విద న్ 

ం అకద "ఠా సహూషు. - 
విద్య ఉనాది "0౮ పూల Bs విద్యారంగంలో శిందపా|త్ర 

చాలా తక్కువ. |సాథిమికి, ఉన్నతే విద్యల వషయం పాత శేంద 

 సలప డ్ న య నో కేంద పొతి సలహోల నివ్వడం వర నే, విశ్వవిద్యాల స్థాయి? 02 

(పభుత్వం, విశ్వవిద్యాలయ గ్రాంట్ల సంఘంద్యారా పశ్ననాలయాల 

ద్యారా(UGC and Research organisation) విద్యారంగ [పవేశం 

చేస్తున్నది. 

అందువల , విద్యారంగంలో రకరకాలుగా ఉండటాన్ని ఆశ్చర్య 

పడనక్క-ర లెదు. ఏద్యారంగం౦ అధ్వాన్నంగా ఉండటం గురించి రాష్ట్రాలను 

కూడా నిందించనక్క-ర లేదు. 1456 రాష్ట్రాల వునర్వ్య్యవ్థకరణ చట్టం 

(States Reorganisation Act 1956) వెలుగులోకి వచ్చాక నే 

రాష్ట్రా) తేమ స్వయం౧వృద్ధికి బాగా వాముపడటం జరుగుతున్నది, 

వ 
జా అస 

౮ 

ఈ శాసనం తినువాతిహకూడా, గుజరాత, మహరాష్ట్ర 1960 లోను, 

హర్యానా, పంజాళ్ లు 1966 లోను, హిమాచల్ (పజేశ్ 1071 

లోను మణిపూర్,  మేఘాలమూలు 1972 లోను, ఆవిర్భవించాయి. 

ఈ కొ తెగా ఆవిర్భవించిన రాష్లాలు వాటివాటి లోటుపాట్లను సరిదిద్దు 

షష ml . 3 ॥ న “9 

కోవడం (పథమకె ర్యవ్యంగా భావించడంతో" విద్యారంగం వై ద్భాని 

ఎకమ్కు-వగా కం దీకరించ లేకపోచతున్న వి, 

కేరళ రాష్రం ఆదిర్భపాయంగా ఉన్నది. (టావనోోంర్ , 
గ్ర - ల 

కొచ్చిన్ వంటి సంస్థానాలు (Princely States) స శే నంవల్ల శేరళ 

థి 

_ 
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రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఈ గండు సంస్థానాలుకూడా విద్యారంగంలో 
ఈం 

కూజా వాలా ముందంజవేసినవే. అయితే (వీటిష్వారి పదిపాలనలో 

ఉన్న మలబారు (పాంతం మాత్రం అంతగా అభివృదిచెంద లేదు. అందు థి 

వల్ల మలబారు (పాంతాన్ని వై శెండింటి న్థాయివరకు తీసుకురావడంలో 

శేరళ రాష్ట్రం కృసిచే స్తుంది. (Manorama year book, 1983. 
రై చె 

Published by Manorama Publishing house [P.B. No, 26] 

Kottayam, Keralzy 

జాతియ విద్యా విధానం (1110141 Educational Policy) 
1968 లో పార్ష'మంటు రూపొందించిన దేశీయ విద్యా, పణాళిక 

(శ్రీ డా! డి. సి. కొఠారి విద్యా కమోషన్ సిఫార్పులవె ఆధారపడి 

ఉంది. ఈ |పణాళీక ఈ కింద వెరొ్కన్న భ్యెయాలను ని నైశి స్తున్నాయి, 

(1) 14 సంవత్సరాల. వయస్సునరకు ఉచిత నిర్బంధ విద్యను 

(పవేశి పెట్టుట. 

(11) ఉపాధ్యాయుల అంతెస్గును, జీతభత్యాలను చదువును, 

మురుగుపరచణజం. 

(111) కి-భాషల ఫార్ములా, |పాంతీయ భాపాభివృద్ది. 

(1౪) శాప్రీయ, పెశొధనల విద్యను సమానం చేయడం. 

(౪) వ్యవసాయం, పరి శ్రమలక్సం విద్యాభివృద్ధి చేయడం. 

(V1) అంతగా ఖర్చు వెట్టనవసరం లేని అచ్చువు సృకాలు స్థాయిని 

విడుదలను మెనుగుపర చడం. 

(vi) విద్య కొసం జాతీయాదాయంలో 6 శాతం వెచ్చించడం, 

జాతీయ ఏద్వాసిథానాస్ని అనుసొంచి, కేంద విద్యా సలహ 

మండలి (Central Advisory Board of Education) ఐదో పంచ 

వర్ష |పణాళికా కాలంలో 10+2+క8 అనే సాకొ త్త విధానాన్ని చేశ 

మంతటా ప్రవేశే పెట్టాలంబూ, సిఫార్సుచేస్తూ ఒక వకగీవ తీర్మానం 

వేసింది. 0౮ సస్తెంబరు, 1975 లో జవెగిన వెస్ చాన్సలర్ ల సమా 
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చేశంభో 1979-80 నుంచి 10+2 పద్ధతీ విశ్వవిద్యాలయ పూర్య్ణస్థాయి 

లోను లి సంవత్సరాల డిగీకోర్పును అవులుజర పాలని తీర్మానించింది. 

అన్ని రాష్ట్రాల పభుతా(లు, తదనుగుణంగా వారివారి ఉన్నతపాఠశాల 

వీద్యలను రూ పౌందిం'చుకో వలసిందిగా సిఫార్సు చేయ నిస్తైశించ బడ్డాయి. 

నూతన విద్యా విధానం (1౪ Patten of Education) 

కొత్ర విద్యా విధానంలో 15 సంవత్సరాల సమ్మగ పద్య్యా 

విధానం మొదటి పట్టణమునకు దారితీసేటట్టు రూపొందించబడింది. 

(1) 10 సంవత్సరాలు (ప్రాథమిక, (పాథమినోన్నత; ఉన్నత 

పాఠ శాల స్థాయిలలో ఏిద్భనభ్యసించడం. 

(11) హయ్యర్ సాకండరీ పాఠశాలలలో ఇంటగడియట్ 

లేదా పీ యూనివ్పాటీ కళాశాలలలో 2 సంవత్చిరాలు. 

సద్య నభ్యసించడం. 

(111) ఏ సంవత్సరాలు ఏదో ఒక కోర్సులో ఈవ్ లర్ డి గీ 

పట్లభ [దుల డీ స్ధాయి ప్రై ఛాశాలలభో చదవడం. | 

ఈకొ త్స విద్యాపిధానాన్ని అప్పుడో .5 రాహ్వాలలోను, రె కేంద 

వాలిత | పాంతొలలోను కేంద ఉన్నత విద్యాముడలి అనుబంభించి 

ఉన్న అన్ని షాశశొలలలోను అమలుజుసడం జగింది. హర్యానా 

యడ; 

సార్వజనక విద్య (Universal Education) 
అన్ని తరగ శుల |పజలకు సమాన విద్యావ కళలు ఉండేటట్లు ఒక 

' విధానాన్ని రూ ఫొండించడానికి 1920 ఆగష్టులో భారతే పభుత్వం ఒక 

_ వర్కింగు [గూవు (Working Group) ను నియమించింది. మానవ 

వనరుల అభివృద్ధి! విద్య అనేది ఒక ఉత్పావకం (INPUD కాబట్టి 

జేయ |పణాళికలో దీనికి సిమైన స్థానాన్నివ్వవలసి ఉంది. విద్యకోసం 

వనీ వ్యయం తప్పకుండా మంచి సలి తాలను ఇస్తుంది. 
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విద్యారంగంలో అత్యంత (పాధాన్యత ఇవ్వవలసిన రెండు కార్య 
| వాలలో విశ్వాంతర విద్య ఒకటి, శెండవది జాతీయ వయోజన. 
విద్యా కార్య కమం (National Adult Education Programme) 

(వపకాళికలు [పాథమిక్ష విద్యను విశ్యాంతరం చెయడానికి రక 
రకాల చర్యలను రూహాందించాయి. [వాఫమిక స్తాయిలో అన్ డడ 
సూలు వ్యవస్థ (Ungraded School System) VIIIవ తరగతి 
వరకే ఎవకనీ వ తరగతిలోనూ వద్యాష్థలను ఉంచివేయకుండా ఉ త్రీర్వు 
లను చేయడం (Non-Detention) ఫార్మల్ (Formal) పాఠశాలలో 
(Multiple Ppoint-entry) వివిధ దశలలో (పవేశం కల్పించడం 
సం దలనాత్శక విద్యాబోధనలో (కీడాత్తక (Play way Methods) 
పద్ధతులను 1, I తరగతుల నుంచి (పవేశ పెట్టడం, పీకెభో ఉపాధ్యాయు 
లను మెరుగుపరచడం. వ్రంతేకాకుండా ఈకరీభాయి పకేల్ కమిటి 
సూచించిన రీతిలో, సాంఘికంగా ఉత్పాదక కృమీకి ఉపయోగపడే 
రీతెతో [పాథమిక విద్యా (Curriculum) ను సంస్కరించడం ఈ చర్య 
లన్ని కూడా (వాథమికి, (_పాథమిహోన్నత పాఠశాలల శ కిని మురుగు 
పరు సుంది. 

ఉచిత నిర్బంధ విద్య 
మన రాజ్యాంగం 14 సంవత్సరాల వరకు బాల, చాలికలను 

ఉచిత నిర్భంధ విద్యను అందించాలని ని శైనీ స్తున్నది, రాస్టా/లన్నీ తమ క కక్రొద్స్, దీని కోనం కృపచే స్తున్నాయి, 

దేశంలోని కన్ని వాఠశాలలోని 1-7” తరగతులకు, అన్ని ఎయిడెడ్ వాఠశాలలలోనూ, స్థానిక సంస్థలలోనూ, (ప్రభుత్య పాఠ శాల లలోనూ ఉచిత విద్య నంది స్తున్నది. ఒరిస్సా, ఉత్తర వేళ్ రాష్ట్రాల 
. లోని బాలురకు తప్ప అన్ని రాసా లలోనూ, శేందపాలిత [వాంతాల లోనూ బాలపాలికలు VIL Vil తరగతులలోగాడా ఉచిత విద్య నంది స్తున్నారు. ఈ (పాథమిహోన్నత స్లాయిలో కూడా బాలురకు 
ఉచిత విద్య నందించడాానికి ఉ_త్తర్మపబేశ రాష్ట్ర్రం (ప్రయత్నం చే స్తుంది. 



గ హ వసతి ప|| 

నిర్బంధ |పాథమిక విద్యకోసం బిహార్, మణిపూర్, మేఘాలయ 

నాగాలాండ్ , సిక్షి-౦, |త్రివుర రాష్ట్రాలలోతప్ప అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ 

శాసనాలను రూ పాందించారు. అండమాన్, నికో బార్ దీవులబభోనూ, 

చండిఫఘన్ , ఢిల్లి ఆ ఈ శం(దపాలిత (పాంతాలలోనూ ఈ శాసనం 

అవులులో ఉంది. హీమాచల్|పదేక లో ఈ శాసనంలో _పాథమిక 

స్థాయి ము త్తం (1 - ౪111) ఇమిడి ఉంది, 

సార్వజనిక (పాథమిక (Eleme tary Stage) విద్య అనేది 

అం(ధ(పటేశ్ , అస్ప్బామ్, విహార్ , జమ్ము; కాళ్ళీర్, మధ్య్యపటే? , 

ఒరిస్సా; రాజస్థాన్ : ఉ త్రరపచేశ్, పశ్చిమబెంగాల్ లలో ఒక సమస్యగా 

ఉంది. ఈ 9 రాష్ట్రాలలోనూ 74 శాతం వరకు నమోదుకానసి పిల్లలు 

Non-enrolled Children) ఉన్నాను. 

సాఠశాల పూర్వ విద్యు (Pre-School Education) 
అ|పయాజన వర్షాల నుంచి బాలికలను నమోదు చేసుకొని 

ఉండకపోయినా పాఠశాలలలోను చేర్చుకొని, నమోదు (డాఫ్ అవుట్ ) 

సమస్యలను తొలగించడానికి తోడ్చడుతుంది. (గామోాణ [(పాంతాలలో 

ఈ పాఠ శాలలు, (పాథమిక, (పాథమిక్ న్నత పాఠశాలలకు అనుబంధిక 

పాఠవొలలు (Adjuncts) గా ఉపయోగపడుతాయి. ఈ రక మన 

బాల్యదశ విద్యావస్థ (Early Children Education) ను ఆరవ 

పంచవర్ష (పణాళిక లో ఉ ధ్రైశించారు. ఇటువంటి పాఠశాల పూర్వవిద్యా 

శేందాలను నడపడానికి ఇతోధిక సహాయాన్ని అందించడాన్ని పూజా 

ఆరవ పంచవర్ష (పణాళిక భో ఉద్దెకించారు., 

ఉన్నత పాధశాల విద్య 

ఉన్నత పాఠ శాల స్ధాయి వరకు అఆంధ్యపబే? , కర్నాటక, కేరళ, 

తశముళ నాడు, అండనమూాన్, నికోబార్ దీవులు, అరుణాచల పబేశ్ , లకు 

దీవులలో ఉచిత విద్య నంది స్తున్నారు. ఉన్నత పాఠశాల స్థాయి వరకు 

(పభుత్వ వాఠ శాలలలో జమ్ము: కాష్టేర్ ? నాగాలాండ్, దాదా; నాగర్ 

హవేలీ, పాండిచ్చేరిలలో ఉచిత విద్య అంది స్తున్నారు. గుజరాత్, 



క? భారత బేశంలో సంధు సంవేమ సేవలు 

మధ్య(పచేః , మణిపూర్, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, (తివురు ఉ త్తరపచేశ 

లలో బాలికలు ఉన్నత పాఠ శాల విద్యను ఉచితంగా అంది సున్నాకు, 

“పుశ్య్యూల్డ్ కులాలు, జాతులకు చెందిన విద్యార్దులకు అన్ని రాష్ట్రాల 

లోనూ, కేందపాలిత |పాంతాలలోనూ ఉచిత ఉన్నత వాననాల విద్య 

నంది స్తున్నారు. వ్రంతే కాకుండా వారికి పుస్తకాలకు తదితర వ స్తు 

సామాగి కొనడానికి కూడా ధన సహాయం చేస్తున్నారు. కొన్ని. 

రాష్ట్రాలలో ఉచిత వసతి నెక ర్యాలు కూడా వారకి కల్పి సున్నారు. 

ఎ) విద్య 
స్యాతం త్యం తరువాత అనేక సదుపాయాలు కల్పించినా విద్యా 

రంగంలో (గ్రైలు ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నారు. అయితే గత 25 సంవ 

తరాలలో చాల విద్యా విషయంలో గణనియమైన అభివృద్ధ 

క స్పించింది. 

నవెరాదుం 

వ్ సెపైంబరు 1975 లో జరిపిన నాల్లవ ఎడ్యు శేవనల్ స క్వెలో 

1978-79 వ సంవత్సరంలో 6-14 సంవత్సరంల [పాయంలో నమో 

దయిన వాల బాలికల సంఖ్య రిర5 .81 లశులు. వీరు మొ త్రం జనాభాలో 

65.90 శాతం. 

పస్తుతం 450 లక్షలు సుమారుగా 6-14 పాయం వారు పాశ 

శాలలో నమోదుకాకుండా ఉన్నారు. కాని 1984-95 నాటికి 815 

లక్లకు తగ్గవచ్చని అంచనా, 

పాఠశాలలలో నమోదుకాని బాల బ'లికలలో అ ధిక సంఖ్యాకులు 

పె.చ్య్యూలు కులాలు, మడ్య్యూలు జాతులు, వ్యవసాయ కూలీలు: 

మురికివాడలలో నివసించే బలహి నవ రాలకు చెందినవారు. నమోదు 

కాసివానిలో 2/8తివ వంయ బాలికలు, వారిలో 8/4 వంతు విద్యా 

రంగంలో వెనుకబడి ఉన్న ఆంధ ౩ పేక్, అస్సామ్, వీహోాద్, జము = 

కాళ్ళీర్ ం మధ్యపబేశ , రాజ సన్, ఒరిస్సా, రా త్తరపదేశ. ం పశ్చిమ 

బెంగాల్ - 9 రాష్ట్రాలకు చెందినవారు. 



గృహవసలి 813 
నాబ్ద్లవ విద్యా స్వే (IV Educational Survey) [పకారం 

6-14 సంవత్సరాల (ప్రాయంలో 17111 తరగతులలో 119.68 లతల 
మంది పెడ్య్యూలు కులాలకు, 49.54 లతులమంది పెడ్యూూలు జాతులకు. 

చెందినవారు. వారు వారి పాంతం జనాభాలో పెశూ్య్యూలు కులాలలో 

60.10 శాతం పెశూలు జాతులలో 49.99 శాతం ఉన్నారు. 

నసెరాదుం వివరాల పట్టిక 

తాత్కాలికంగా టారైటు. 

(Provisional) (Target) 

1950-51 1978-79 1979-80 1984-85 

లశ్లలో 

6-11 సంవత్సరాల |పాయం " 

వారు నమోదు 1-V 191.55 686.00 722 809 
తరగతులలో 

ఆ (పాయం నారి దేశ 

జనాభాలో నారి శొతం 42.6 81.05% 884% 95% 

11-14 సంవత్సరాల [పాయం 

వారు నమోదు 81.20 179.60 187 2౨57 

11111 తరగతులలో 

అ [పాయం నారి డన . 

జనాభాలో వారిశాతం 12.7% 87.94% 88245 50% 

6-14 పాయం వారు nn 

నమోదు 929.75 965.60 909 . 1039 
I-VITI తరగతులలో 

ఆ (పాయంనారి చేశ 

జనాభాలో వారిశొతం 29 45 65.90% 6.920 : 77% 



బ్ర శ్రీ ఛారత దేశంలో సంఘ సంకషేమ సేవలూ 

NCERT- నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ రిసెర్చి 

అండి టై9౨నింగ్. 

కేంద విద్యా మం,లిత్య శాఖయొక్క_ పాఠశాల విద్యకు సంబం 

ధించిన విధానాలను రూపవొందించడంలోనూ, అవులుజరపడంలోనూ- 

నేవనల్ కెన్సిల్ ఆన్ ఎడ్యు శేపనల్ ర్సెర్చె అండ్ ము)నింగ్ 

(National Council on Educational Research and Tra1- 

ning) సహాయపడుతుంది. ఇది 1961వ సంవత్సరంలో స్థాపించబడింది. 

పాఠశొల విద్యను వా త్సిహించణ నికి ఈ కౌన్సిల్ రాష్ట్రా విద్యాశాఖ ల 

తోనూ, విశ్వవి ద్యాలయాలత ను, తదితర విద్యా సంస్థలతో నూ 

సహకరిస్తూ కృపి చేస్తూంది. ఇది అంతర్జాతీయ సంస్థలతో క్రూ 

ఆర్థిక సంబంధాలను కలిగిఉంది, దీనిమొక్క_. పరిశోధనల ఫలితాలు 

[పజలకు, పుస్త కాలద్యారా, ష్మటిక లద్యారా తదితరరీతులలో అందించ 

బడుతుంది ఈ సంస్థ మొ తం నాలుగు (పాంతీయ క భాశాొఎులను 

అజ్మీక్ లోను, భోపోలొలోను, భువ నేశ్వర్ లోను, మైసూర్ లోను 

నడుపుతున్నది. కొత్త విద్యావిధానంలో (10+=-2+5) 1 నుంచి 15 

తరగతులవరక$కు కొత్త పాఠ్య (పణాళీక లను రూవాంది స్తుంది. 

సెంటల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడర్యకెషన్ 

(Central Board of Secondary Education) 

సెం[టల్ బోర్డ్ ఆక్ సెకండరి ఎడ్యు శేపన్ (6 BSE) న్యూ 

ఢ్టిలో ఉంది. ఇది 1975 వ సంవత్సరం నుంచి కొ త్ర విద్యావిధానాన్ని 

(పవేశ పంది. 1977లో 10వ తరగతి 1979లో 12వ తరణి 

పీతలు ముట్ట మొదట జరిగాయి, చెసమంతటా ఉన్న శెసిడెన్షి యల్ 

పోఠ శోలలలో బలహీ నవగ్షాల పిల్లలకు |పవేశంకోసం పతిభ ఉపకార 

వేతన పీతలను కాడా నిర్భహీ స్తున్నది. 1980లో ఈ పకితులం 

"దేశంలో 21 శేందాలళో నిర్వహించారు, 



గృహవసతి వైప్ప 

కం దీయం విద్యాలయం సంఘటన 
రశణదళాలలో పనిచేసే ఉద్యోగులతో సహో, బదిలీలు ఉండే 

అన్ని కంద (పభుత్వ ఉద్యోగుల పిల్లల సౌకర్యార్భ ౦ ఉన్నత పాఠశాల . 

లలో ఒ కశేరకమైన పాఠ్య ప్రణాళికలు. ఉండేటట్లు లో -కేరక మెన బోధనా 

భాష ఉండే డెటట్టు మరియు సామాన్య విద్యా సౌకర్యాలు అందించే 

నిమి త్త్మె నవంబరు, 1962 లో జాతీయ విద్యాలయాల (పణాళీకను 

అంగీక కించడమైంది. ఆ విధంగా "మొదటి చర్యగా 20 శెజిమెంటల్ 
పాళశొలలను (Regimental Schools) స్వాధీనపరచుకొని శేందీయ 

పాఠశాలలు బేక "శీర నీయ విద్యాలయాలుగా నామకరణం చేయడం 

జరిగింది. 1981-82 నాటికి ఏటి సంఖ్య వ06 కు చేరింది, 80-4-1981 

నాటికి నమోదైన విద్యాష్థల సంఖ్య 251, 848 1980-8] లో ఈ 

సంఖ్య 994, 208 అం కే 1981-828 9% ఇెరుగుదలను సూచి స్తున్నది. 

ఉపాధ్యాయ, ఉపాధ్యాయేతర సిబ్బంది మొతేం సంఖ్య 15,478. 

ఈ కేంద్రీయ విద్యాలయ సంఘటన (Kendriya Vidyalaya 

Sanghatana) ను 1: ముడలాలుగా విభజించారు. భోపాల్, 

బొంబాయి, శ, చండిఫఘుర్ , గాందినగర్, గాహతి, లక్నో, మ।దాస్, 

పాట్నా, కలక తా, హూదశరాబె*ద్ లలో పాటి కార్యాలయాలు న్నాయి. 

ఉపాధ్యాయ సిబ్బందికి. పర్య వేతుకులకు ఉద్యోగాలు చే స్తుండగానే 

శీక్షుణనిచ్చి (In-tervice 114౬101085) వారి వృత్తి పరిజ్ఞానాన్ని సింపొం 

దించడానికి దోహదపడుతున్నారు. శెందీయ విద్యాలయాలన్ని ఆదర్శ 

విద్యాలయాలుగా జేరు తెచ్చుకోవడానికి నిత్యం కృషి చే స్తున్నది. ఈ 

ధ్యయాసనికి అనుగుణంగా అనేక విద్యా సంస్కరణలు కూజా అమలు 

లోకి తెచ్చి బోధనా పద్దతులను మరుగుసరచాయి, 

జాతియ వయోజన 'ఏదా ని రారన కవంం (NAEP) 

జాతీయ వయోజన విద్యా కార్యక్రమం గాందీ జయంతి రోజున 

లవ లేదీ అక్టో బరు 1978 లో భారత -జీశంలో నిరక్షరాస్యతను నిరూ 

లించే సాధనంగా _వవేశ పెట్టబడింది. 1980 వ సంవత్సరం అంచనాల 
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 పకారం, దేశంలో 15 సంవత్సరాల వయస్సు తరునాత నిరక్షరాస్యుల : 

సంక్య 230 మిలియన్ల కన్నా తక్కు_వేమో కాదు. 1988-64 నాటికి, 

అంకు 5 సంవత్సరాల వ్యవధిలో 15-85 సంవత్సరాల [పాయం దారిని 

కసిసం 65 మిలియన్ల నిరశ్ రాస్యులకు అక్షరాస్యతను కలిగించాలనే 

భ్యేయంలో NAEP ఉంది. 

ఈ కార్యక్రమంలో స్వచ్చంద సేవా సంస్థ లకు | పాథమిక బాధ్య 

తను అప్పగించవలసి ఉంది. అభివృద్ది మండలాల ముఖ్యమైన కందా 

లుగా ఈ కార్యక వానికి ఉంటాయి (పతీ కేందంలో నూ ఒక రెశకేడూ 

(Inustructor) ఉంటాడు. అతనికి రూ॥ 100/- లు నామమ్మాాత 

జీతం ఇవ్వడం జరిగింది. 

అతురజ్ఞనాన్ని నిరత.రాస్యులలో కొలిగించడమేకాకుండా దీనిది 

వారిలో సజీవంగా ఉండేటట్లు కూడా చేయవలసి ఉంది. ఈ |పమాదం 

వల్లనే నాలుగురకాల ధ్యేయాలను ఈ కార్య కము కలిగి ఉండి. 

జాతీయ వయోజన విద్యా ధ్యేయాలు 

(1) తరు వాతి అభివృద్దిని కూడా చేపడుతూ అతుర పరిజ్ఞానాన్ని 

ఆందించడం, 

(11) (పస్ఫుట మైన అభివృది కార్వ। క మానికి మదతునిసూ 
ఇ yu రా ఈ TF ఖై య లా 

(Conventional Functional Literacy) ని అందించడం, 

(య నేస్పళొంటూ పనిచేసే సమూహాలకు అవురాస్యళ కతా 

గించడం. 

(1v) ఉేచసంఘాల (౮౩84013260 of the Poor) వర్చాటు 

కోసం అక్షరాస్యతను కభలిగించడ -, . . 

స్వచ్చంద నెవాసంస్థ ల సంఖ్య £00 వరకు చేరటట్టు, ప్టి 

అజమాయిషిలో 20,000 శేయ్యదాలు నడి చేటట్టు, సుమారుగా ఏ లశుల 

మంది ఈ శేయదాలలో నమోద య్యెటట్టు, వస్తు స్తుత సంవత్సరంలో 

పత్యేక కృషి జరుగుతున్నది. 

ద .. 
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జాతీయ వయోజన విద్యా కార్య కమం 1980 మే లో జరిపిన 

స ర్వేననుసరించి చూసినట్లయితే అనుకున్నంత మేరలో ఫలితాలను 

సాధించలేక పోయింది. అయితే ఆ నాటికి సాధించిన పగతి భావి కార్య 

కొమాలకు (పోత్చాహకరంగానె ఉంది, 

ఉన్నత విద్య (Higher Education) 
భారత బెశంలో ఉన్నత విద్య కళలలోను (Arts) విజ్ఞాన 

శాస్త్రాలలో నూ (Science నై జ్థనిక _ రంగాలలోను, వంజనీ3ంగు, 

శుక్నా లజీ, లా, విద్య మొదలెన అన్ని విపయూలలోను కళాశాలలో 

అందించడం జరుగుతోంది. 

విశ్వవిద్యాలయం |గాంట్ట సంఘం (1. 0.0. ) 

దీనిని 1958 భో (పవేశ పెట్టారు. ఇది భారత బేశంలో విశ్వ 

విద్యాలయ విద్యను సమన్యయపరుస్తూ బోధనా పరీక్షల; పరిశో ధనల 

[పమాణాలను చెంపొం జేబట్లు (పోత్సహి స్తుంది, 

ఈ [గాంట్లు సంఘం ముఖ్యంగా మూడు అంశాలను (పలిపాదించింది. 

1. బి*హ్యపరీశ్లను (క్రమంగా తొలగిస్తూ, ఆంతరంగిక (పతిభా పరీత్ష 

లను (ప్రవేశ పె శనాఎడం. నిరంతరం విద్యాళ్థులను. పరీవ్సీసూ నే ఉండటం, 

(Continuous Evaluation). 

పశ్నా బొ స్పంకులను (Question Bank) సృష్టించడం, 

మూర్కూ-ల పద్దతి స్థానంలో [(గేడుల పద్దతిని [పవేశ పెట్టడం. 

(వ స్తుత రూ. విధానంలో. వ్యాసాలరీతిలో. జవాబులను 

క్రీ గంటల వ్యవధి: గో ఎకడమిక్ టర్ అంతంలో విద్యా వొస్తా సాడు. 

ఈ మూడు గంటల వ్యవధి అతనికి చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుంది, ఎందు. 

వల్ల నం శు అతని. ను త్తం (కశేళనంళ టిసి... ఈ సన్యవాల్లా నిగ ర్యంచడం, 

కరుగుతుంది. ప rE 

వ 1964 వ సంవత్సరంలో? శ్ర ఈ పద్దతిని మా 3 ని. ర్రించ 

జరిగింది. వి ద్యా క్ర మిన్స్ ( న d cation Co | స 11551 య) తన 
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సంవత్సరం నివేదికలో, బాహ్యా పరీ విధానానికి మద్దతుగా ఇంటర్నల్ 
ఎసెన్ మెంబును కూడా (వవేశ పెట్టాలని, ఐద్యాస్టులను ఎప్పటికప్పుడు 

పకివ్నీ స సృుండాలని, పొందుపరచడం జరిగింది. ఇంటర్నల్ ఎసెస్ మంటు 

ఫలితాలను విడిగా, చాహ్యాపరీకుల మా వూర్కు-లతో కలపకుండా 

సూచించాలి. 

భారతదేశంలో విశ్వవిద్యాలయాల | పగతి 

1657 లో మొదటిసారిగా. ఆధునిక విశ్వవిద్యాలయాలను, 

బొంబాయి, కలక తా, మ్నడాన్ (వెసి డెస్సి పట్టణాలలో స్థాపించడం 

జవెగింది. 1949 నాటికి భారత దేశం ము తంలో 91 విశ్వవిద్యాలయాలు 

మాతమే ఉండేవి. 1977-78 నాటికి 105 విశ్వవిద్యాలయాలు, 10 
విశ్వవిద్యాలయాలు గా పరిగణించబడిన విద్యాసంస్థలు ఉండేవి, 

విశ్వవిద్యాలయాలలోను, కళాశాలలలోను 1978 - 80 లో 

26:5 లతలమంది నమోదుశకాగా, 1980-81 లో 275 లతులమందిె 

నమో ౭ై నాను, 

విద్యకు, సంస్కృతికి 6 వ (పణాలికలో కెటాయింపులం 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

రాష్ట్రాలు 

[కమ సబ్ _-మాజ్ కేం దపాలిత కేం|దం మొ త్రం 
గుంత్మ్యు ప్రాంతాలు 

(0) (1) (2) (8) (4) 
1. (Early Childhood) 

బాల్యము మరియు 851.07 - 54.80 905.87 
బాథ్ మిక విద్య 

2. ఉన్నతపాఠశాల ఏద్య 570.00 28.01 898 01 

ల. ఉపాధ్యాయ, విద్య. 22.00 % 22,00 



గృహవసతి 

కము సజ్ -మాడ్ 

సంఖ్య 

319 

రాష్ట్రాలు 
కేం దపాలిత శేందం ము తం 

వాంతాలు 

(౮) (1) 

bh, విశ్వవిద్యాలయము మైెయు 

ఉన్నత విద్య 

ర, వయోజన విద్య 

(2) (ల) (ఓ) 

197.00 288.73 485.75 

63.00 60.00 128.00 

6. భౌతిక విద్య, వడలు మకియు 69.00 2454. 98.54 
యువజన సంవేమం 

1. తదితర కార్యక మూలు 

సామాన్య ఏద్య 

(General Education) 

ను తిం 
నజ! 

రి కళ (Art) మరియు 

సంస్కృతి 

9, సాంకేతిక ఏద్య 

మొ త్రేం 

69.41 60.15 129,56 

. 1646.48 515.75 2162.23 

లలి, 90 51.00 83.90 

109.61 168.00 277.61 

పా ల వ. అ nT ల నానాానానా నాలు... ఫలానా 

1788.99 784.75 2923.74 

వాహాపువుననాను. అననన. అ నాశన్తాన్ననోన. బనమ్ాలోననానను 

హో ఉన్నతపాశ శాల విద్యలో కలుపబడింది. 
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1974 — 79 

1. విద్య లంటి, 
[1. Education] 

2. సాంఘిక సాముదాయిక సేనా కార్య క్రమాలు, 

ఆర్థిక, సామాన్య సేవా కార్యక్రమాలతో సహో 

విద్యను మినహాయించి 4,766-77 
[2. Social and Community Services 

[Including Economic and General 
Services But Excluding Education| 

లి, పర్వత, కొండజాతి (పాంతాలు, NEC నస్మ్మ్మములు 450-00 

[3. Hill and Tribal Areas and NEC Schemes] 

విద్య (Education) 
(కోట్ల రూపాయలలో) 

ఉపాంశం "కాగల వ్యయం ఉ ధ్రైశించింది ఉ ధ్రైశించిన 

(౨490-1626). 1974— 77 L97T— 79  |పణాళికా 

కేటాయింవు 

1. పాథమిశ విద్య - 180 280 ౨. 410 
2, ఉన్నత పాఠశాల విద్య 111 159 250 
ల విశ్వవిద్యాలయ విద్య 140 152 292 
ర్త (పత్యేక విద్య 9 9 18 
ర 'వ్రతర కార్యక్రమాలు 57 65 122 
6. మొత్తం (సామాన్యవిద్య) 497 వ్ ఫ్ 1,092 
7. సాంకేతిక విద్య 75 81 1:6 

ఐదవ పంచవర్హ | పణాలిక వ్యయం (1974-79) 
(Fifth Five Year Plan Outlay 1974—79) 

కోటు రూపాయలలో (Rs, Crores) 

తికిగి సమర్పించిన 5 వ (ప్రణాళిక (Revised Fifth Plan) 
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త్రలలె భారత చేశంలో సంఘ సంవ్నేమ సేవలు 

వ్యయం 

కోట్ల రూపాయలలలో 

(Rs. Crores) 

శేం[దం రాసాలు మొతం 
అ న 

Centre కంద పాలిత 

(ఐాంతాలు 

States & U.Ts. 

I విద్య 405.29 879.0 

Educatiort 

11. సాంఘిక మరియు సోముడాయుక 

౬ 3 oA నవాకార్య కనూలు (ఆర్థిక, 

సామాన్య సేవాకార్యక్రమాలు 

విద్య మినహా 1904.69 2862.08 
Social and ౧౦౧౧0010 

Services - (including 

economic and general 

Services but excluding 

education) 

Ill. పర్వత మరియు కోండజాతూల 

[పాంతాలు మరియు NEC 

నీ _ములు వ 450.00 

Hill and Trible aréas 

and NEC Schémes.) 

Total 

1284.29 

4766.77 

450.00 



(89 గృహవస 2కి 

ఉఊదగిం సిన (పణాలిక వ్యయాలు 

1077 - 79 20 అంగాల ఆర్థిక కార్య కమాన్స్ననుసరించి 

Proposed Plan 004408 

(Under the 20 Point Economic Programme 1977-79) 
రూ. లక్షలలో 

(Rs. Lakhs) 

| శ్రేందం రాష్ట్రాలు శీగదపాలిత 

Centre .. పాంతాలు 

States & U. Ts. 

విద్య (Education) 
(2) పుస్తక చ్య్యంకం 800 1,164 * 

(a) Book Bank 

(b) విద్యార్థి సహాయనిధి 180 ఒం 

(0) Student aid fund 

(0) సాంశేతిక విద్య (కింద 

అవెంటిన్ శీకణ 270 279 

(c) Appranticeship 

Training under 

Technical Education 

ఈ బది వు సశాల ఉచిత సరఫరాను, వు సృక సామ (గిని కలువుతూ 

* (This includes free supply of books and stationary) 

అయిదవ పంచవర్ష (పణాళికలో ము_క్తం ఖర్చు 1974-75 లో? 

1,450 కోట్ల రూ.ల నుంచి 1976-77 లో 2,287 కోట్ల రూ.ల వరకు 

అంచనా చేయబడింది. 



1. 

జ్ జ్ బి బెడ్త భారత చేశంలో సంఘ సంషెము సేవలు 

(పాథమిక విద్యకు ఎక్కు-వ (ప్రాధాన్యత పవ్యడం జరిగింది. అదనంగా 

నమోదు చేయడానికి ఎస్క-వమంది ఉపాధ్యాయులను, ఎక్కువ 

తరగతులు నిర్వహించడానికి, ముఖ్యంగా వెనుకబడిన (పాంకాలలో 

నిర్వహాంచ డాని: అవకాశం కల్పించబడింది. 

క ఈ కింద ఉదహరించిన పట్టిక V పణాళికలో సాధించవలసిన 

(పగతిని సూచి స్తున్నది, 

2, ఉన్నత పాఠశాల విద్య విషయంలో IX-X-XH కాసులలో 

నమోదయిన 14-17|18 వయస్సున్న పిల్లలు 1973-74 లో ఉన్న 

90 శాతం నుంచి 1978-79 నాటికి 25 శాతానికి చేరవలసి ఉంది, 

వెనుకబడిన ప్రాంతాల, బలహీనవచ్చాల (ప్రజలకు అదనపు విద్యా 

సౌకర్యాలు, విశ్వవడ్యాలయ ఏద్యలో కల్పించడమెంది. సాయం 

కాల కళాశాలలు, కరస్పాండేన్స ఫోర్సులు, వె వెట్ సోడిని 

వి సృృతపరుసారు. సమ్మ5 ఇ్టైట్యూట్ , సెమినార్ లు, శిక్షణ 

కోర్సులు. (Orientation courses) డ్యారా ఉపాధ్యాయుల 

అభివృద్ది (Faculty development) చేయడము జరుగుతుంది. 

అప్పట్వరకు ఉన్న నాన్ ఫార్మల్ ఎకు కేపన్ (Non-Formal 

Education) ను పటిఫంచేస్తూ 16 లశ్ల మందికి లాభంచేకూర్చ 

డానికి ఉదైశించడ మైంది. 

1574-75 ల నుంచి 12,000 (awards) నగదు బహువుతులను 

(పణాళి కేతర బ్జెటునుంచి ఇవ్వడం జకుగుతుంది, V వ ప్రణాళిక 

లోని మొదటి 2 సంవత్చకనాలలో జాతీయ ఉపకారవేతన స్కీ-ము 

(National Scholarship Scheme) లో 8,000 నగదు బహు 

మతులను 1077-73 లో 7,000; 1978-79 తో 10,000 నగదు 

బహుమతులను ఇ్రవ్యడానికీ నిర్ణ యించడ మైంది, (గామోణ ప్రాంతాల 

నుంచి వచ్చే పకిభావంకులై న పిల్లలకు 1974 నుంచి 77 వరకు 

(పతీ సంవత్సరంలో 10,000 ఉపకారవేతనాలు 1977 - 79 లో 
15,000 పెంచడానికి నిశ్చయించడ మైంది. 



ళ్ళ హవసతి కిని 

6. 1974-77 లో నియమించే |పాథమికోన్నత, ఉన్నత పాఠశాలలు 

4,000 మంది హిందీ ఉపాధ్యాయులకు అదనంగా 1977-79 లో 

9,000 మందిని హిందీ భాషేతర రాస్ట్రాలబ్ నియమించడానికి 

సిశ్చయించడ మైంది. 

7. ఇతర కార్యక కమాలలో ఉన్న నె హూూయువక కేందాలను పటిష్టం 

చేస్తూ అదనంగా మరికొన్ని నెహూయు వక శేందాలను స్టా సావించ 

ఊానికి ఈ ధైకించబడింది. శేంద గంఛాల యాల అభివృద్ధి. జాతీయ 

: శవాపథ కన్ని వి సృృతపరచ నిశ్సయించడ మెంది. 

ర. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో సాహితి, సంగీత, నాటక లలిత 

కళలను జాతీయ అకాడమోలన మవెంత విస్తృతి పరచాలని అఖిల 

పించడ మైంది. 

9. ౨0 అంశాల ఆర్థిక కార్యక్రమం కింద వ చ్యార్టులకు అచ్చు, నోట్సు 

 వుస్తకాలు, చెకధరలకు అందించడం, వసతి గృహాలలో నివసించే 

విద్యా ష్థలకు సరకులను చౌకధరలకు అందించడం బుక్ బ్యాంకులను 

నడప డానికి అవ కాశం కల్పించడ మైంది. 

ఈ (పణాళికలో రకరకాల కార్యక్ర మాలను నిర్వహించడానికి 

ఈ కింద పొందుపరచిన విధంగా కేటాయింపులు చేయడ మెంది. 

సాభవ (పణాళిక సాధారణ విద్యా పునర్వివుర్శ. 

[General Education — Review of IV Plan] 

సనుసాయాల వ్యాప్తి 

| . విద్యా సాక ర్యాల వ్యా పీ ఏలో. చాలా = గతి సాధించినా (వాథ 

మిక విద్య కోసం సెస్టుకున్న ఆశయాలు (Targ9t) ను చేరలేక 

డం జరిగింది. ఉన్నత పాఠ శాలా విధ్యత' కూజా అంతగా సాధించ 

గాని ఉన్నత విద్యలో అనుకున్న దానిక న్నా ఎక్కువగా సాధించడ 

ది, (పాథమిక విద్యలో ముఖ్యంగా. బాలికల. విషయంలో ఈ ఆశ 

బాగా తప్పినది. 



826 

విజయాలు 

1068-69 

(0) (1) 

6—11 / 7 
చాలును 42.10 (98) 

చాలికలు 201.79 (57) 

మొత్తం 548,809 (76) 

1114 / 2 ఆ ‘Vili 
బాలురు. 87.11 (45) 

నాలికలు 88.40 (18) 

మొతం 120.51 (83) 

14—17/18 /IX—X1I/ XII 
బాలురు 50.90 (29) 

బాలికలు 17.40 (10) 

మొ త్తం 65.80 (20) 

17—238 | పశ్వవిద్యాలయాల దశ 

మొత్తం 16.90 (29) 

1978-74 

(టాశ్లెటు) 

(2) 

412.50 (105) 

273.30 (78) 

685.80 (90) 

121.90 

59.10 

181 00 

(56) 
(29) 
(ఉక) 

70.00 

26.90 

96.90 

(85) 
(14) 
(25) 

26.60 (8.9) 

భారత చేశంలో సంధు సండేము జేవలు 

నాలవ (పణాళిక నమోదం టార్జెట్టు వురియంం సాధించిన 

(లతలలో) 

1978-74 

కాగ లసితి 
థి 

(త) 

ల్రీ9కి.5కి 

087.54 

104.92 

45.87 

150.29 

61.60 

25,40 

85,00 

50.00 

(100) 

244.01 (66) 

(రట) | 

(48) 
(22) 
(86) 

(81) 
(12) 

(22) 

(4.4) 

| 



గృహవసతి వ్ / 

అక్షరాస్యతా రెట్ట 

సెం త్రం జనాభాలో అక్ష రాసుల శాతవంం 

Literacy Rates 

Literates as Per Cent to total Population 
1981 జనాభా లెక్క-ల (పకారం 

(1981 Census) 

రాష్ట్రము వ్యక్తులు పురుషులు శ్రీలు 

State Persons Males Females 

|. ఆంధ్యపబేశ్ 

Andhra Pradesh 29,72 39.03 20.18 

9, పీహారు 

Bihar 26.01 37.78 13.58 

లి, గుజరాత్ 

Gujrat 43.75 54.53 32,31 

4. హర్యానా 

Haryana 35,84 47.78 22.23 

ర, హిమాచల (పేక్ 

Himachala Pradesh 41.94 52,36 31.39 

6. క్ష నాటక 

Karnataka 38.41 48.61 27.83 

7. కేరళ 

Kerala 69.17 74.03 64.48 

8. మధ్య(ప్రచేశ్ 

Madhya Pradesh 27.82 39.38 15.53 

9, మహారాష్ట్రా 

Maharastra 47.02 58.65 34.63 

10. మణిపూర్ 

_ Manipur 41.52 52.67 30.05 



లి లివి భారత చేశంలో సంఘ సంతేమ సేవలు 

rE rE Tm 

=e వ. రా 

రామిము వ్యక్తులు... వురువులు శ్రీలు 
State Persons Males Females 

11. మేఘాలయ లికి. 85 86.97 99,55 

Meghalaya 
12. నాగాలాండ్ 41.99 49.16 88.72 

Nagaland 
13. ఒరిస్సా 54.12 46.90 21.11 

Orissa 

14. పంజూబ్ 40.74 46.59 §4.14 

Punjab 
15. సిక్కిం 58,92 48.82 22.09 

Sikkim | 
16. రాజస్థాన్ 24.05 విధ. 82 11.81 

Rajasthan 
1. తమిళనాడు 45.78 57.19 54.12 

Tamilnadu 

18. (తివుర 41.78 51.27 8177 
Tripura 

19. ఉ త్తర్మపబేశ్ 27.40 89.90 14.42 
Uttar Pradesh 

20, పక్సీమ బెంగాలు 40.౯8 50.49 8ీి0.88 
West Bengal 

కిం దపాలిత [పాంతాలు 

Union Territories 

1. అండమాన్ మరియు 

నికో బూర్ దీవులు 51,27 58,44 41 85 
Andaman & Nikobar 
Islands 

b 
2. అరుణాచల్ |పచేళ్ 20.09 27.98 11.02 

Arunachal Pradesh 



గృ పావసతి 829 

రాష్ట్రము వ్యక్తులు. పురుషులు శ్రీలు 
States Persons Males Females 

శి. చండినుర్ 64.68 68.82 59.80 

Chandigarh 

శీ, దాదర్ మరియు 

నాగర్ హవేలీ 26.60 81.19 165 

Dadra & Nagar Haweli 

క, ఢిల్లీ 61.06 67.96 52.56 

Delhi 

6, నోవా జామన్ మరియు 

డయ్యు ర్.86 64.77 46.78 

_ Goa Daman & Diu 

7. లశుదీవులు 54792 64.97 44.21 
Lakshadweep 

శీ. మిజోరం 59.50 65.99 సరి 

Mizoram 

9. పాండిచ్చేరి 54,07 64.09 48.91 

Pondicherry 

విద్య ౯ అశచేడి జీపితాంతం విజ్ఞానాన్ని అందించి. క్షణ అన్ని 

స్థాయిలలో మానవ (పగతికి చాలా ముఖ్య మైంది. బది జీవితాంతం 

చునం నేర్చుకొ నేటట్టు వోహూదం చే స్తుంది. విద్య అనేది మానవు? 

. అంతేస్థును, జీవనరీతులను అభివృద్ధిపరశే సాధనంగా ఉండాలి. అం 

'శాపండా మానవుని మేధస్సును సాంఘిక ఉ శ్తేజాన్ని అభివృద్ధిచేని 
అభివ ఎ్రదిని (Emotional Development) అం దించే 

ట్ర కూానవునసికి తేన నిత్యజీవితంలో (పాథమికావసరా 

 తీర్చుళోవడంలో ఎంతో సహాయపడుతుంది. ఫార్యల్ (Formal) 

'-ఫార్ధుల్ (0102. -Form al) విధానాలు సంథుటితపరుస్తూ విద్యా 



లి? భారత చేశంలో సంఘ సంజేవు చేవలు 

కార్యక్రమాలను. చేపక్టేటట్టు మన విద్యా |[పణాళికలుండాలి. పీ 

మానవుడు తన స్థానిక ఆవరణను సరిగా అవగాహన చేసుకొ నెటట్టు, 

అక్షర పరిజ్ఞానాన్ని. - సాంఖ్యక పదిబ్రా క నాన్ని తదితర నె నై.వ్రణ్యాలను 

చెంపో పొందించేట్టు, వోహదపర చేరీతిలో విద్య ఉంజ జాలి. 

మూనవ వనరులు అభివృద్ది (Human Resource Develop- 

ment) కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా 4 రకాలగా (Four — Fold 

Ferspec(1.€) రూపకల్పన చేయడం జరిగింది. 

l. వ్య కులు ముంచి పొరులుగా తము పాత్రలను పోవేం చేట్టు చేయడం 

2. శాస్త్రియ దృక్పథం అలవ జేవిధంగాను, తమ హాక్కు_లను, శె బాధ్యత 

లను తేలుసుక్  నేటబ్టుగానునేసి, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అవ 

గావాన చేనుకొనే సామర్థ్యాన్ని వెంపొందించడం. 

వ సాంఘీక, సాంస్కృతిక, నైతిక విలువలను గురించి ఒక చైతన్య 

జాతిగా | ౬౧18216162] Nation] ఈ ౮ యార య్యేలా చేయడం. 

స 7 ద | టె , "నై దం, జ్ 4. దేశాభివృద్ధిలో ఉత్స శె కార్యక్రమాల క "ర కే వాటువడెరీతిలో 

వారిలో విజ్ఞానాన్ని; నైపుణ్యతను, అభిలాషలను కలిగించడం. 

ఆరవ (పణాలిక 
శై అంశాలను సాధించాలంళు ఈ కింద చెరొ.న్న భ్యెయా 

లను 6 వ |పకాళీక ద్యారా సాధించవలసి ఉంది, 

1. సంఘ సం మెమార్థం నిర్వహిం చే క "ర్య్మకమాలలో పజలు బాగా 

. పాల్తూనే విధంగా చేయడం [పజల జీవితంలో గుణాత క ఉన్నతి 
కోసం (పజలందరకు సమాన ఏద్యావకాళాలు తప్పుకుండా అం చు 

చేయడం, 

2. యువకులకు, చెద్దవారికి వయసుతో నివి తంలేకుండా నారి స్వాం 

సమృద్ది కోసం అవకాశాలను కలుగజేయడం. 

లి, సాంఘిక మార్పులలో ఎప్పటికప్పుడు సర్దువాటు' చేసుకోవడానికి 

వారి [సామర్థ్యం | శకి యు కలను. వంపొందించేరీతిలో. వారి 



గృహవసతి ఫీకి1 

భౌతిక, మేధఛాసంబంధ మైన, సాంస్కృతిక అభివృద్ది కోసం వారికి 

జీవితాంతం నిరంతర వివ్య నండించడం. 

4, సముదాయం అర్థిక, సాంఘిక ధ్యాయాల ననుసరించి పద్య, ఉపాధి, 

అభివృగ్ధులమధ్య (పయోజనాత్మక మైన సంబంధాలను నెలకొల్పడం, 

ర, జాతి సమ్మగతి, లా కిక (<eculaisum) (పజాస్యామ్యం, గేమసై. 

. గొరవభావాల (Dignity of Labour) విలువలతో నమ్మకం 

చెంపొందించడం నాటివై గౌరవాన్ని, ఆదరాన్ని (బోత్సహించడం. 

6. విద్యావంతులలో చేవవెనం, నిరక్షరాస్యత సమస్యల పరిప్కా-రానికి 

కార్య దీతను చెంపొందించడం ఆవరణను తక్కువగా మాడటం 

(Environmental Degriacationy విషయంలో జ్ఞానొ దయం 

(Sensiive) కలిగించడం. 

7. డాతియాభివృగనోసం యువకులను పాల్టనేటట్లుచేసి వారినిఅభి వృద్ది 
పరచడం, సమక రించడం, వారిశ కిని సరై నరీతిలోవినియోగించడం, 

8. సంస్కృతి, విద్య, చేశ సమక్యితల సాధనాలుగా కళలు సంగీతం, 

కవిత్వం, నృత్యం, జానపద కళల అభివృద్దికి మద్దతునివ్వడం. 

సవిశాక్ష 

6.5 లతల పాఠశాలలు, విద్యాలయాలు, కళాశాలలు కి మిలి 

యన్ల ఉఐ'ధ్యాయులు, ,000 కొట్ల రూపాయలు వెచ్చించినప్పటికి 

భారత రాజ్యాంగ ఆదేశిక సూ తాల ననుసరించిన రీతిలో 14 సంవత్స 

రాలలోవు 'బాలలంద!కీ విశ్వజసిన విద్య సాధించాలన ధ్యేయాన్ని 

సాధించటం జరుగ లేదు. (పాథమిక విద్యలో 1950-5! నాటి 22కి లతల 

నమోవయిన 1-1 తరగతుల ఏిద్యాఫ్టలు 1979-80 నాటికి 905 

లక్షేల మందడికి చేరుకున్నాను, ఏదినమనప్ప టీకి, పాథమిక, [పాథమి 

కోన్న త్ర విద్యలలో నమోదైన (వతి ముగరు పిల్లలకు. ఒక నమోదు 

కాని విద్యార్శి ని వడిలివేయడం జరిగింది, ఒక్ డజను రాష్ట్రాలలో 80 

శొతం కంశు అధికంగా నమోదుకాని విడ్యాస్థలు ఇప్పటిశే ఉన్నారు. 

ఎందువల్ల నం శే విశజనిన విద్యకు కౌవలసిన వనరులను చారు సవ 

కూర్చుకో లేకపోవడంవల్ల 



ల్రీతే2 

DM  @ 

SI. No. 

[కమ సంఖ్య 

1. భారతదేశం 

_ [106012] 

భారత బేశంలో సంఘ సంవ్నేమ జేవలూ 

(గామోలు / పట్టణ 

Rural Urban 

(8) (4) 6) 

ము తం ఏ స్తీర్ణం జనాభా 

(Total) ౦౨12401] 
[గామాణ [Area] [5000312601] 

(Rural) చ॥కి॥ మనుష్యులు 

(Urban) km2 [Persons] 

[గామోణ 501,952,169 
[Rural] 



గృహ వసతి 
వైప 

జనాభా = అక్షరాస్యులు 

Population and Literates 

(69 Mn అ థ) (10) 
చ॥ | జనాభాలో 

మో॥ నకు 1000 మంది ఇరుగుదలశేబు 

జనా భి” పురుషులకు వాతం 

సాందత యా [191-840 

nae న్ 
పురుషులు యా of * (Females Percentage 

[Males] [Females] Popu- Per 1000 growth rate 

lation_ Males) of population 

per kms [1971—81] 

ఏల, 895,757 918,244,919 290 026 24, 49 

956,886,190 245, 115,909 
రర 4 18.96 

88,059,577 78,128,930 
880 46.02 



534 

(11) 

(Persons) 

2897, 787, 800 

148, 420, 025 

89, 817, 775 

కేరళలో అత్యధిక 

అతరాస్యతా "లేటు 

[Highest Literate Rate in 
Kerala] 

కిరళలో పురుషులలో అత్యధిక 

అకురాన్యతా లేటు 

[Highest Literate Rate in 
Males} 

శ్ర లో శ్రీలలో అత్యధిక 

అవీరాస్య తా చేటు 

[Highest Literate Rate in 
Female] 

(12) 
అవతీరాస్యుల సంఖ్య 

(Literate Population) 

పురుషులు 
(Males) 

158, 794, 887 

104, 823, 818 

D4, 471, 074 

69.17% 

714,03% 

64.48% 

భారత జేశంలో సంఘ నంశేము జేవలు 

(18) 

(Females) 
వ 

78, 942, 918 

44, 096, 212 

84, 846, Tol 

24.05% 

20.09% 

30.04% 



గృహవసతి విగ్ 

as) 19 09 
'మొ తెం జనాభాతో అక్ రాసుల నాతం 

[Literate as per Cent to Total Population] 

మనుష్యులు పురుషులు శ్రీలు 
[Persons] [Males] |Females] 

96.12 46 72 24 81 

99.57 40 62 17.99 

57,19 కకక 7.65 

అతి తక్కువ అక్షరాస్యతా కేటు - రాజస్థాన్ లో ఉన్నది. 

[Rajastan Lowest Rate of Literacy] 

శే దపాలిత ప్రాంతాలలా అతి తక్కువ అతరాస్యళా చేటు 

అరుణాచల్ (పేక న్డ్ ల్రో ఉన్నది. 

[Arunachal Pradesh — Union Teritory Lowest Rate of 

Literate] 

అకుణాచల్పదేక్ శేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో క్ర్రీలలో అతి తక్కువ 

అక్షరాస్యతా రే ఉన్నది, 

[Arunachal Pradesh — Union Teritory Lowest Rate of 

Literate] 



వర భారత ేశంలో సంఘ సంశ్నేవము సేవలు 

సాంఘికంగా వెనుకబడిపోయిన, ఆర్థికంగా బలహీనంగా ఉన్న 

పెచ్యూల్త కులాల, సెనూూల్డ్ జాతుల పిల్లలు పాఠశాల వ్యవస్థ 

అంచులలో నే ఇంకాజన్నారు. [Periphery of Schooling System | 

ఇంకా కరి శాతం పెడ్యూూల్డ్ కులాల పిల్లలు [20 శాతం వొలురు 

20 శాతం బాలికలు) ఏ6 శాతం పెత్య్యూల్హ్మ జాతుల పిల్ల లు(49 శాతం 

బాలురు, 70 శాతం బాలికలు) ఇంకా విద్యనర్థించవలసి ఉంది. 

ఈ విషయంలో, నాల్లవ విద్యాపరిశో ధన [Fourth Educational 

Scheme] ననుసరించి, పాఠశాలలు 'లేకపోవడమనేది దీని ఆటంకం 

[Constraint] లేక హేతువుకాదు. ఈ రకంగా న త్తనడకరీతిలో 

జరిగే అభివృద్ది వారి సాంఘీక, అర్భిక పరిస్థితులు తమ జీవితంలో 

స బంధం లేని విద్యా పణాఅకలు పాఠ శాలలలో అలీముఖ్య సదుపాయాలు 

లోపించడం కొన్ని కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడున్న విద్యా 

సదువాయాలనుకూడా సరిగా వినియోగించుకోవడం జరగడంలేదు. 

నమోవయిన (విద్యార్థులలో | పీల్ల లలో 20 శాతం ఎక్కువ వయస్సు 

ఉన్నవారు, తక్కువ వయస్సు ఉన్నవారు ఉన్నారు. 1వ తరగతిలో 

చేరిన విద్యాక్థలు, 64 శాతం వరకు 5 వ తెరగతి వచ్చేసరికి చదువు 

మానివే స్తున్నారు. ఇది వనరుల సద్విని యోగంలో ఆర్థిక నష్టం. విద్యా 

సామర్థ్యం లేకపోవడం తక్కు-వ ఉత్పాదనలను సూచి స్తున్నది. బాలుని 

విద్యాజీవితం సంపూర్ణంగా లేనందున, ఆ బాలుడికి, అతని కుటుంబానికి 

వాటిల్లే సాంఘీక నష్టాన్ని గురించి వేరే చెప్పనక్క-ర లేదు. 

గత మూడు దశాబ్దాలలో ఉన్నత పాఠ నొల విద్య, ఉన్నత 

వివ్యల పషయంలో, చాలా సౌకర్యాలు కల్పించడం జరిగింది. అయినా 

గుణాత a అభివృద్ధికోసం, సంస్క_-రణలు, నిద్యాన్యవస్థి వునర్ వ్యవస్థి 

కరణ 1968 నాటి జాతీయ విద్యావిధానం [National Policy on 

Education] పకారం ఇంకా జరగవలసి ఉంది. 



గ్ర పూవసథి 
ప్రి? 

సంచవర్త _పణాళికలల్ సంక్షేవు సవలం 

Social Services in Five Year Plan 

ఉద్యోగిత అంశే ఉద్యోగం చేయడానికి ఇష్టపడి, అర్హత కలిగి 

ఉన్న అభ్యర్థులకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడం ఉద్యోగం చేయ 

డానికి ఇష్టపడి, అర్హత కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులకు ఉద్యోగావకాశాలు 

లభించని పరిస్థితిని నిరుద్యోగిత (UnemPloyment) అంటారు. 

మనది అభివృద్ది చెందుతున్న డేశం. మనకున్న వనరులకం కే మన 

కున్న జనాభా ఎక్కు-వ. కుటీర పరిశ్రమలు, చిన్నతరహా పర్మిశమలను 

నిర్ణ కర్ణం చేయడం, సె్య్టుబకిదారులు, వెబప్పుబడి సంస్థలు తక్కు-వవడం, 

వృతి విద్యాబోధన లేదా శిక్షణ (Vocational 12101089) తక్కు-నైె. 

సామాన్య ఏద్య ఎక్కువయ్యే విద్యా విధాన లోపం, ఆధునీకరణ, 

యాం|తీక రణం, సంబ క రణంల (Rationdisational వల్ల స్వయం 

ఉపాధి సీ-ములను సరిగా అభ్యస్థలు అనుసరించకపోవడం, కుల వృత్తు 

లపై నిర్ణత్యుం మొదలైన కారణాలు మన "దేశంలో దోహదపడు 

చతు న్నాం. 

నిరుద్యోగిత మూలంగా వ్య క్రిగత అవ్యవస్థత, కుటుంబ అవ్యవ 

స్థల, సామాజిక అవ్యవస్థతేలు సంభవిస్తాయి. ఇది మనిసి ఆర్థిక పత్త 

నానికి దారితీ స్తుంది. పేదరికాన్ని తీ వ్రపరు స్తుంది. 

భారతదేశంలో అందరికి ఉపాధికల్పనా ప్రణాళిక రూపొందిం 
చడం కష్టసాధ్య మైంది. భారత చేశంభో పట్టణ (గామోాణ (పాంతాలలో 

సంవత్సరం పొడుగునా నిరుద్యోగంతో  బాధపడేవారున్నారు. చేదా 

. సంవత్సరంలో కొంత కాలపరిధిళో 4 నుంచి 6 నెలల వరకు నిరుదోో 

గంతో బాధ పడేవారున్నారు. పిరిగోోపాబు జనాభా రో జురోజుకీ పిపరీ 

తంగా. "పెరుగుతుండటంతో ఈ సమస్య తీవ్రత ఎక్కువవుతోంది. 

22) 
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ఉద్యోగిత = (పథవం పంచవర _పణాళిక 

(పథమ పంచవర్ష [పణాళికలో ఉదొ్వోగిత (పణాళిక, యుద్ధానంతర 

పరిస్థితులవల్ల చాలా ఆస్పష్ట్రంగా తయారైంది. అందువల్ల లోతుగా 

నిరుద్యోగిత నివారణ చర్యలను చేపట్టడం జరగ లేదు. 

అనుబంధ (పా జెక్టులకు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అదనవు ఉదో్యోగావ 

కాశాలు కల్పించడానికి, మొదటి పంచవర్ష [ప్రణాళిక శేటాయించిన 

రూ. 2,069 కోట్లకు, రూ. 809 కోబ్లు ఆదనంగా మంజూరు చేయడ 

మైంది. 1858 ఆఖరు నాటికి [పణాళికా సంఘం 11 అంశాల కార్య 

[కమాన్ని ఎక్కు-వ ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడానికి రూహాండించిండి. 

11 అంశాల ముఖ్య అంశాలను కింప వొందుపరచడయమెంది. 

l. కటడాలున్న చోట్ల లోను, పిటిపాతుదల, విద్యుచ్చ క్కి (వా జెన్టుల 

సమిోపంలో పని, శితేణ శేర్యడాలను నెలకొల్పడం, 

2. చిన్న పరి శేములు, వ్యాపారం చేసుకోవడానికి న్య కులకు, చిన్న 

సమూహాలకు |పళ్వేకి సహాయం అందించడం. 

లీ, మూనవశే క్తి 4121 Power | తక్కువ ఉన్న చోట్ల, శికుణా కార్య 

క్రమాలను వి స్పృతేపరచడం. 

ఓ. కుటీర హాశమలు, చిన్నపరిశమల (పోత్సాహోనికి, వారు తయారు 
చేసిన వస్తువుల కొనునోలును (పభుత్వ అధికారులు చేపట్టడం. 

రం పట్టణాలలో వయోజన పాఠశాలలు, (గామాలలో ఒక ఉపాధ్యా 

యుడు ఉన్న పాఠశాలలను స్థాపించడం, (వోత్స్చాహంచడం. 

6. అధిక ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించే జాతీయ విస్తరణ కార్యక 
నూలను బాగా ఏ సృృతపరచడం. 

రోడ్లు రవాణాను చెంఫాండించడం. 

మురికి వాడల నిర్మూలన కార్య[కనూాలను, తక్కు. వరాబడి వర్గాలకె 

గృహనిర్మాణాన్ని చేపట్టడం, 

9. మై) వేటు విల్లింగు కార్యకలాపాలను (పోత్సహించడం, 

10. |పణాళికా బద్ధ మైన సహాయాన్ని [Planned Assistance | 
శరణార్ట్రలకు అందించడం. 
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11. (పథమ పంచవర్ష (ప్రణాళికను, ఉపాధికల్పనావకాశాలను పెంచే. 
లు 

రీతిలో సవరించడం. 

ఉద్యోగిత - రెండో పంచవర్ష | పణాలిక 
శెండో పంచవర్ష (పణాళిక, మొదటి పంచవర్ష |వణాళికలో 

మిగిలిపోయిన $5 శి మిలియన్ల నిరుద్యోగులతో (ప్రారంభమైంది, ఈ 

పణాళిక కాలంలో మో [0 మిలియన్ల మంది నిరుద్యోగులు కొ తగా 

దీనికి కలుస్తారని అంచనావేయబడింది. అయితే ఈ పంచవర్ష | పణాళిక లో 

10 మిలియన్ల మందికి ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించి మిగతావారికి 

మూడో పంచనర్ష (పణాళీకలో అవకాశం కల్పించాలని పథకంవేయడం 

జరిగింది. అయితే తరతరాల అెక్క-ల (పకారం 6.5 మిలియన్ల మందికి 

మూతమే శెండో పంచవర్ష (ప్రణాళికా కాలంలో ఉద్యోగావకాశాలు 

కల్పించ బడ్డాయి అంశు మొదట ఉండిపోయిన ఏ.వి మిలీ యన్ల కు మరో 

4 మిలియన్ల మంది సువూరగు మరలా కలసి 9 మిలియన్ల వుంది ఉద్యో 

గావకాశాలు లేక ఉండిపోవలసి వ స్తుంది. 

ఆ రకంగా భారత చేనంలో ఉద్యోగులు ఎంత ఎక్కువ అవు 

తున్నారో నిరువ్యోగులుకూడా అట్లాగే ఎక్కువ అవుతున్నారు. 

ఉద్యోగిత -వంరాడో పంచవర్త (ప్రణాళిక 

(పణాళికా సంఘం తెక్క-ల ననుసరించి మరల [కొ త్త నిరుద్యోగు 

లతో, నిరుద్యోగుల సంఖ్య మూడో (పణాళ కా కాలంలో 17 మిలి 

యన్సకు చేరుతుందని అంచనా వేయడం జరగింది. మూడో (పణాళికలో 

12 మిలియన్ల మందికి ఉద్యోగావకాశాలను కల్పించాలని ఉదైేశించారు. 

ఉదో వ్గిత్ క్ నాల్న పంచవర్త (పణాలిక 

భారత (పభుత్వ కాక్ళిక, ఉపాధి మం తిత్వశాఖనుబట్టి నాలుగో 

పంచవర్ష |ప్రణాళీక, నిరుద్యోగుల సంఖ్య 40 మిలియన్ల్నను దాటొచ్చని 

అంచనా చేయబడింది. సీరిలో 2! మిలియన్ల మంది కొత్తగా చేరిన 

నిరుద్యోగులయితే, 19 మిలియన్ల మంది కిందటి (ప్రణాళికలలో మిగిలిన 

వారు. నాల్లో పంచవర్ష (పణాళిశా కాలంలో 12 నుంచి 14 మిలియన్ల 
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నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించాలని ధ్యేయంగా పెట్టడం 

| శ్రామిక “విభా క జరిగింది. పాక శామిక అభివృద్ది నిర్మాణాత్మక విధ నాన్ని బక వ్యవసాయ 

కార్యక లాపాలక్రు వఎటిన అధిక వెట్టుబడులనుబటి ఆశించిన టాశ్చెటుకం కే 
2) (0. 

ఎక్కు-వగానే సాధించే అవకాశాలున్నాయని ఆశించడమెంది. 

ఆయిదో పంచవర్త | పణాళ్క _ నిరందో స్టీగిత 

197 4-86 కాలంలో 650 అతుల మంది కొతగా కార్ళికాలు 

(Labour Force) నిరుద్యోగులుగా చేరతారని (జాఫ్ట్ ఐదవ పంచవర్ష 

పతా (Draft Fifth Plan) అంచనా వేసింది. వ్యపిల్ 1977 లో 

జాతీయ (గామోణ ఉపాధి పథకం National Rural £ mploy ment 

Programme] (పణాళిశేతర స్కీముగా రూపొందించడం జరిగింది. 

సయం ఉపాథి కార్యక్రమాలను (వోత్సహంచడం, ఇతర పథ కాలద్యారా 

ఉద్యోగాలను కల్పించడం | Wage-Employment | ఈ [పణాళిక 

ధ్యేయం, 

స్వయం ఉపాధి కార్య [క్రమాలకో వృ_తిపుమైన శిక్షణ, ఉన్నత 

విద్యావంతులైన యువకులకు సంపదింవుల సహాయాలను అందించి 

| Consultancy Services | శ్రార్లంకుల నుంచి తదితర ఆరి క సంస్థల 

నుంచి వారికి కావలసిన ధనసహాయాన్ని బుణరూపంలో అందించడం 

వంటి కార్యక్రమాలు ఉధశించ బకాయి 

చిన్న రె తుల అభివృద్ది సంస్థ [Small Farmers Develop- 

ment Agency S F D A], మార్చి నల్ రైతులు, వ్యావసాయిక 

కార్మికులు | Marginal Farmers and Agricultural Labour | 

కరువు ప్రాంతాల కార్యక్రమం | Drought Prome Area Progra- 
mme | వంటి కార్య కై మాల ద్యారా (గామాణ అభివృద్ధికి అ నేక 
ప్రత్యేక వీ ములనుకూణా రూషహెందించడానికి ఉచేశించడమెంది. 
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0 
ఆరో పంచవర (పణాళిక - నిరుడ్యగిత 

6వ పంచవర్ష [పణాళి కా “కాలంలో 1980-85 కాలంలో 340 

లశ్లమంది అదనంగా కార్మికులు నిరుద్యోగులుగా కొలునారని అంచనా 

చయబండింది. డేశంలో చేడు 567 ఉపాధి కల్పనా కేం డాలు, 

71 యూనివన్సెటీ ఎంప్తాయిమెంట్ ఇన్ ఫర్ మేసన్ బూ్య్య్యూనోలు 

ఉన్నాయి. ఏటిద్యారా 1980 లో 4.5 లక్షల మంది ఉద్యోగులుగా 

నియమితు ల నారు. 

1990 అక్టోబరు 2 న సమ్మగ ామాణ అభివృద్ది కార్యక 

మాన్ని కొత్తే 20 సూత్రాల ఆర్థిక కార్య కమంలో [గామాణ ఉపాధి 

అంశం కింద [పారంభించడ మైంది. ఆరో (పణాళికలో రూ॥ 2,000 కోట్లు 

(శేం[దం ప్ర శాతం రాస్య్రాలు, 50 శాతం జాతీయ [గామాణ ఉవాథి 

పథకం (National Rural Employment Programme) క్రింద 

శేటాయించడ మెంది. 

సమ్మగ (గామాణ అభివృద్ది కార్య|క్రమాలు (Integrated 

Rural Development Programme) కింద 15 మిలియన్లు కుటుం 

చాలక ఆరో పంచవర్ష (పశాళిక కాలంలో సహాయం అందించడం 

జరుగుతుంది. డయకీయింగు (Dairying), పొలి), పందుల పెంపకం, 

పట్టువురుగుల చెంపకం (Sericuiture), చేపల పెంపకం, [(గామాణ 

క్రట్రీర పరశమలను (పోత్సహించడంవంటివి ఇందులోని కార్యక్రమాలు. 

ఆరో పుచవర్ష (పణాళికా కాలంలో 800 నుండి £00 మిలియన్ల 
గా , 

(శావంక రోజులు (Man days) సృషఫ్టీంచాలనే ధ్యేయంతో జాతీయ 

(గామిరాణ ఉపాధి పథకాన్ని రూవొందించడ మైంది. పనుల ఎన్నికలోను 

కర హా; , .సొసిక | పజెలు, వంచాయితీరాజ్ సంస్తలు కలసి 
క ర్యనిర్వహాణలోను న్ [ప స్ 

క్ర చేయాలనే దృక్పథంతో దీనిని రూపొందించడ మైంది, 



3 _ భారత చేశంలో సంఘ సంవ్నేమ సేవలు 

1077 - 78, 1979-83 లలో చదువుకున్నవారిలో 
1978 నిరుద్యోగిత (వేలలో) 

[కము వర్ణము (Stock) ఆర్డి కంగా సంఖ్య 

సంఖ్య ఉన్ననారు చురుక నవారు 

1, ఇంజనిర్లు(పట్టభ దులు) 244.6 248,0 18.1 

2, ఇంజనిస్టు( డిప్ప మాహో ల్లర్లు లి50.8 948.5 70.5 

వె, డాక్టర్లు (M.B.B.S) 1712.6 170.8 ల్, / 

4, దంత వైద్యులు (B.D.S.) 10.9 10.8 0.1 

ర, వవ సాయ పట్లభ దులు 92.9 91.8 10.1 

6. పకేంన్రుల డాకే హు 19.8 19.2 0.8 
ఈ 

(Veierinary graduates) 

7. ఆధ పట్టభద్రులు 1,601.8 1,462.4 229.6 

ర. ఆ పోస్టు గాడ్యు యెట్లు 820.0 778.9 283.1 
ర అతు ాా య 

9. సైన్సు (గాడ్యు యిట్లు 828.0 791.5 125.1 

10. సైన్సు పోసు గాడ్వ్యు యెట్లు 250.5 248.2 9.4 

11. కామర్పు పట్టభదులు 676.5 654 6 79.0 

12. కావుర్పు పోసు గాడు యెట్లు 94.6 93.8 4,2 

13. ఎడ్యుశేవన్ (గాడ్యుయెట్లు 788.8 675.9 181.0 

14. తదితెర హ్మాభ| దులు, 956.9 905.2 టక 

సాం శేతిక డిన్షనా హోల్లక్సు 

45. మొ తం [గ్రాడ్యుయేట్లు 6,868.0 6,494.2 818.8 

16. మెటిక్ లేక హయ్యర్. 28,5/2.2  14,809.2ి 1,761.6 

సుకండరీ, నాన్ శుక్సి కల్ 

డిపవమా పూలకు 
౧౧ ఉంగా 

చదువుకున్నవారి మొత్తం 80,485.0 21,297.4 2,579.9 



ఉద్యాగ సిరంట్యగా లు తెలిస పటిక 
ల్ 

1983 

నావ ఆరకంగా నిరుద్యోగిత ఉన్ా ్గిత్ 

శాతం ఉన్యోగిత (Stock) చురుకె నవారు 

74 ౨24.9 509.38 ల08.2 22.4 280.8 

20.2 278.0 461.9 458.9 92,7 566.2 

2,2 166.6 208.8 206.1 కపి 201.6 

1.0 10 7 12.6 12.5 0.1 12.4 

11.0 ర్. 112.4 111.0 122 988 

1.7 18.9 22.6 29.5 0.4 22,1 

157 1228 2174.8 1986.3 811.8 1674.5 

5.0 750.4 1158.0 1092.0 82.8 1059.2 

15.8 606.4 1097.8 1036.4 105.8 872.6 

వ్ 9 238.8 54,2 814.7 12.8 502.4 

11.9 5ర5.6 988.8 971.4 115.6 855.8 

4.5 89.6 181.8 130.5 5,9 124.6 

19.4 544.9 1016.5 986. 181.7 755.0 

12.6 791.1 1298.2 1528.4 154.8 1078.6 

12.6 5,675.9 9218.4 8804.4 11094 — 7695.9 

11.9 18,041.6  28,90#.6 18,151.5 160.0 15,991.5 

కన న నడ వల అనాడు. నన ల త న నల న నన బాత ననన ననన కదల. ననన న్ హన కార 

12.1 18,7171.5 §8,217.0 26,956.22 8,269.4 28,680.06 
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నిరుద్యగిత (EMployment) 

చదువుకున్న వారిలో నిరుద్యుగిత (2164164 Employment) 

వీద్యాళ్గాయిలు 7 

జై ఏక రిజషరులో నమోదైన చదువుకున్న నిరుద్యోగులు 
యా ది యా 

81-12-1979 (లక్లలో) 81-12-1980 

నాటికి నాటికి 

(1) (ఎ (లి) 

1. మెటిక వాసయినవారు 89.96 45.68 

బై, ఇంటగ్టైడియటి్ , హయ్యర్ 

సకండరి పాసయినవారు 18.82 20.71 

లె. (గాడ్యు యేబ్లు, 

పోసు గాడు యేస్లు 14.19 15.24 

మొ శత్ర్తేం 72,97 81.64 

సమోాకృతరంగం (Organised Sector) లో మార్చి 1980 

నాటి 223.16 లకుల మంది ఉద్యోగులు మార్చి 1981 నాటికి 225.90 

లశ్లకు చేరారు. అంకే 2.6% శాతం 1980-81 లో 2.6% శాతం 

పెరగగా 1979-80 లో 0.3% శాతం నమ్యతమే పెరిగింది. 
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946 భారత చేశంలో సంభ సంకేము సేవలు 

(Census 

1981 జనాభా లెక్కల (పకారం వ్యవసాయదారులు, 

(Distribution of Main Workers by Cultivators, 

[కము ము త్తం మనుషులు 

సంఖ్య (Totaly (Persons) 

sl [గామాణ పురుషులు 

No. (Rural) (Males) 
పట్టణ నీలు 

(10420) (Females) 

(1) (2) (8) 

భారత దేశం మొత్తం మనుష్యులు 

(1006012) (Totaly (Persors) 

పురుషులు 

(Males) 

శ్రీలు 

(Females) 

[గామాణ మనుష్యులు 

(Rural) (Persons) 
పురుషులు 

(Males) 
స్రీలు 

(Females) 
పట్టణ మనుష్యులు 

(Urban) (Persons) 
పురుషులు 

(Males) 
త్ర్రులు 

(Females) 

1961- 

వ్యవసాయదారులు 

(Cultivators) 

1961 1971 1881 

(అ ఠ 06 
52,84 42.91 41.58 

50.97 45.78 48.77 

5ి,లి2 29.78 88.08 

59,94 51.17 51.00 

60.67 55.55 52,26 

58.58 82.79 86.86 

6.54 510 5.25 

5.55 5.20 5,26 

12.082 417 511 



గృహవసతి 

1081) 

న్యవసాయ రూలిలం, ఇతర కార్మికుల విస్తరణ 

Agricultural Laboures and other Workers) 

1981 

వ వసాయ కూలీలు 

(Agricultural Labourers) 

1961 

(7) 
17.17 

13.73 

24.61 

19.42 

16.19 

25.64 

3,౨3 

2.24 

10.67 

1971 

(8) 
26.88 

1981 

©) 
25.16 

19.77 

45.57 

30.12 

24.26 

49.57 

6.15 

4.74 

16.32 

1961 

(10) 

30.49 

35.30 

20.07 

20.64 

23.14 

15.83 

89,83 

92.21 

77.31 

వీడే. 

ఇతర కూలీలు 

1971 

ay 
30.21 

32.56 

19.28 

17.41 

18.64 

12.23 

88.82 

90.08 

78.18 

(Other Workers) 

1981 

(12) 

33,31 

36,46 

21.40 

18.88 

20.48 

13.57 

88.60 

90.00 

78.57 
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గృహవసతి లపల 

సాంఘిక భదత (Sil Security) 
(పతీ మానవుడు వుటిననాట నుంచి అనేక ఆపదలను వన జీవితంలో 

ఎవురో-వలనసి ఉంది. ఉద్యోగ గాయాలు (Employment inju- 

1105) పారి శామిక్ వ్యాఫులు, అశ క్షత, అనారోగ్యం, మూతృత్వం; 

తె 
ఎదురో్క-వలసిన రకరకాల తీపదలు, ఈ ఆపదల సమయంలో 

ఉద్యోగం చేయటావికిగాని, ఉద్ దో్టగం సంపాదించడానికిగాని మానవుడికి 

వృద్ధాప్యం: నిరుద్యోగం, అనాధ స్టితి[0[0 22 hood]- ఇవన్నీ మూనవుడు 

చాలా కష్టమెనపని. ముఖ్యంగా ఉదో 'సగంమోద నె ఆధారపడి బతిశే రె 

నరికి ఈ రకమెన క పం చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అంతే 

కాగుంణా “చాలా ఆపవః అతో వని చే సే దేహశ కి లేక, నె వై ద్యరకుణ 

అవసరంకఠకూాడా ఎంతో ఉంటుంది. అందువల్ల ఎటువంటి రత్షణ అటు 

వంటి వారికి కల్పించాలంళు ముఖ్యంగా రాబడి, భదత (In0me, 

Security), న నె ద్య్వరమణ (Medical care) కల్పించా లి. 

పూర్వం రోజులలో ఉమ్మడి కుటుంబవ్యమ ? బగా ఆదుకొ నేది. 

ఏ ఒకరు ఆపదలో ఉన్నా, ఉమ్మడి క కుటుంబం ఆతనికి అన్ని విధాలా 

రపణ కల్పి స్తుంజేది. కాని నేడు ఈ ఉమ్మడి క కుటుంబ వ్యవస్థ ఏచ్చిన్న మై 

పోయింది, పారి శౌ మికీక కరణం నాగరికికరణం, [గామాలలో నిరుద్యోగిత, 

కుటుంబ అంతకలహోలు మొదలైన రకరకాల కారణాలవల్ల ఈ 

ఉమ్మడి! 'నాంబవ్యనస్స విచ్చిన్న మై మ చిన్నచిన్న కుటుం బాలు ఏర్పా 

చిన్న కుసుంబంలో న ఒక్కరికి ఏ రకమైన ఆపద సంభవించినా మరి 

ఆనుకో నానికి ఎవరూ ముందుకురారు. అందువల్ల స్కు సంఘంమిాద 

ఆధారపడవలసి వ సున్నది. .. 

సాంఘీక భ| దతలో ముఖ్యంగా ఈ మూడు ప 

లోకి వచ్చాయి, 

1. సాంఘిక సహాయం (80441 or Public Assistance) 
ఇక్కడ భీమా. (Ins$Uuran6ల ఉండదు. సహాయపడటానికి 

అయ్యే ఖర్చులో అధికభాగం (పభుత్వమే భరి స్తుంది. 

23) 

వత్తులు వెలుగు 
ణా 



బ్రిస్డ్తీ భారత దేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

2, నిర్బంధ సాంఫింక భీవరా 

(Compulsory Social nsurance) 
ఇందులో [పజలను నిర్బంధ ౦గా భీమా పథకంలో చేర్చి, త ద్యారా 

వా3కి రతేణ కవ్వడం జరుగుతుంది. 

3, స్వచ్చంద సాంఫింక భీవరా 

(Voluntary Social Insurance) 
ఇందులో [వజలు తమంతటతామే మా పథకంలో చేరి రతుణ 

మాందుతారు. . 

సాంఘిక భ[దతే 

| 

| 
సాంఘక సహాయం సాంఘిక భీమా 

| ol 
స్వచ్చంద భీవరా నిరంధథ భీమా 

1. నాంఘిక సహాయం (804 Assistance) 
ఈ పద్ధతిని (పభుత్వం, న్టనికే సంస్థ్రయి అవలంభినారు. దీనికి 

12 
వై)వేటు సంస లుకూణా మద్దతునిస్తాయి. సామాన్యంగా భాగా నెనుక 

బడిన వెలకు ఈ సహాయం అందజేయడం జకుగుతుంది. భారత 

దేశంలో లభించే ఏద్యా సౌకర్యాలు, ఆరోగ్య సౌకర్యాలు, వృద్ధాప్య 

పింఛను మొదలై నవి సాంఘీక సహాయానికి ఉదాహరణగా. తీసుకో 
వచ్చు. 

2. స్వచ్చంద సాంఘిక బీమా 
[Volutary Social Insurance] 

మంచి ఆదాయం ఉన్నవారికి ఆది ఉపయోగపడుతుంది. వీతెక్తి 
భవిష్య తులో రాబోయె ఆపదలలో రతం ఇవ్వడం జకుగుతుంది. ఇది 
(కాఫ్ గిల్త (Craft (౮౪1165 రూపంలోనూ, (ఫంప్తే సామె టీల 
రూపంలోనూ, పరస్పర కంచెసీలు (Mutual Companies) రూపం 



గృహవసతి వీవర్ 

లోనూ, సహకారసంఘాల రూపంలోనూ ఉంటాయి. ఇదితన సభ్యులు 

ఎవరు ఆసదలోనున్నా ఆదుకుంటుంది. ఇంతేకాక మనదేశంలో అనేక 

పరస్పర భీమా స్కీములు ఉన్నాయి. -ఇవే పరస్పర సండేమానికి ఉప 
యోగిస్తాయి. ఇందులో అర్థిక అంశమేకాకుండా. నైతిక, సాంఘిక 
అంశాలుకూడా అంతర్జ్హతంగా ఉన్నాయి. 

త. నిర్భంధ జీవితభీవూ (0021931907 Social Insufance) 
పది ఇటీవలనే అభివృద్ధి చెంది బయల్పడిన పద్దతి. ఇందులో 

లాభంపొం చే ఆ ఛ్యర్ధులకు నిర్బంధంగా భీమా చేయించడం జరుగు 

తుంది. తరువాత భవిష్య త్తులో వారి ఆపదల కాలంలో వారికి రతుణ 

కొల్సించడం జరుగుతుంది. వారి కామిక్, కార్మికుల నిర్భంధ ఖీమా లో 

౩ ”౦ంత డబ్బు యజమాని, కొంత డబ్బు కార్మికుడు ఖీమా సంస్థకు 

చల్లి సాకు. తరువాత భీమా సంస్థ కార్భికుడికి రతుణ కల్పిస్తుంది. 

కావలసిన పరిజ్ఞ' నం రిజర్వులా నిధులు కావలసినంతగా లేకపోవడం 

సరింయెన పర్య వేకుణ లేక పోవడం సభ్యులలో అభిపాయ భేదాలు, 

స్వచ్చంద ఖీమా పద్దతిని బలహీనపరిచాయి. అందుశే నిర్భంధ మా 

పద్దతి అమలులోకి వచ్చింది. 

భారతదేశంలో చేపడుతున్న సాంఘిక భదతా చర్యలు 

భారత బేనంలో డన్న మొ త్తం కార్చికులలో 70 శాతం వ్యవ 

సాయ కార్నికంలుగాను, 10 శాతం పర[శమలలోనూ, 6 శాతం వాణిజ్య 

రంగంలోనూ (Trade and Commerce) 2 శాతం మత్స్య, గనుల 

ఇాఖలోనూ, 2 శాతం రవాణా, క మ్యూని కేపన్ల శఛాఖలోనూ, 1 శాతం 

కణ్ణుణా ాలలోనూ, ఏ శాతం ఇతర స కసులలోనూ పనిచే స్తున్నారు. 

[i] కార్మిక నష్టపరిహార చట్టం 1923 
ఈ చటాన్ని మార్చి 1929 ye రూవొందించారు. 1924 జూలై 

లు 

1వ తాకిఖునుంచి అమలులోనికి వచ్చింది. ఈ చట్టం (పకారం 

ఉద్యోగికి విధినిర్వహణ కాలంలో, విధినిర్వహణవల్ల ఏమెనా గాయాలు 



వ్ఏ6 భారత బేశంలో సంఘ సంగమ సేవలు 

లేదా అపాయం సంభవ స్తే దానివల్ల తాత్మా-లిక లేదా శాశ్వత 

వైకల్యం సంభవి సె తడికి ఒక సి ఖ్ చేలు పకారం నష్ట్రప పహశ్ వం 

చెల్లించడం జరుగుతుంది. ఈ నష్ట్రప పిహారాన్ని యజమానియే 1 పూర్తిగా 

రించటం జరుగుతుంది. 1975 అక్ష బరు, 1వ తేడినుంచి ఉదో్టగ్ 

రాబడి పకిధిని 600 దూ.ల వరకు పెంచడం జరిగింది. వృ త్ త్వా 

వచ్చే వ్యాధులనుకూడా లెక్కలోకి తీసుకోవడం జిగింది. 

[11] ఉద్యోగుల రాష్ట్ర భీమా చట్టం 1948 
దీనికి సంబంధించిన ఇంతముముందున్న చట్టాలన్నింటిని సవరించు 

వపిల్, 1946లో ఈ ఉద్యోగుల రాష్ట్రభమా చట్టాన్ని రూవొం 

దించటం జవగింది. ఈ చట్టం [పకారం అ ర్స తగల కాక్భికులకు శారీర 

రుగ్భతే (0 1010653), మాతృత్వం (Maternity), పభినిర్వహాణలా 

సంభవించే గాయాలు వంట అపదలభో నగదు చెల్లీ సారు 

ముఖ్యంగా ఈ భీమా చట్టం ద్వారా ఈ కింది సదుపాయాలూ 

కల్పించబడ్డాయి 

1. రుగ్నతా (ప్రయోజనం (Sickness Benefi.) 

2 నూాతృ్శిత (ప్రయోజనా (Maternity 960680 

వీ. అంగన వైకల్య _పయోజనం (Disabiement Benefit) 

4 ఉద్యోగి వె ఆధారపడే వారికి [ప్రయోజనం (Dependent Ss 

Benefit) 

5. దహానసంస్కా-ర (పయాజనం (Funeral Benefit) 

6. నె నైద్య పయాజనం (Medical Benefii) 

1961 నాటికి ఆర్ నోగ్యభఖమా (Health Insurance) కింద 2.9 
మిలియన్ల కర్మాగారాలలో వని చేసే కార్మికులకు (Regular Factory 

Workers) నగదు బహుమానం, చె వై_ద్యసదుపాయాలు కల్పించడం 
జరుగుతోంది. 1979 నాటికి 5,6 మిలియన్ల కార్మికులకు ఈ భవనూా 

స్కీ-ముద్యారా సదువాయాలు అందించారు, రకరకాల దశలలో మనో 

5,4 మిలియన్ల మందికి, 1984 నాటికి ఈ పథకంద్యారా సదుపాయాలూ 
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కల్పించడానికి, ఇతర తరగతుల కర్మాగారాలను, సంస్థలనుకూడా దీని 

పరిధిలోకి తీసుకొనిరావడానికి కృషిజరువుతున్నారు. ఈ రకంగా 9.2 
మిలియన్న మందికి రక్షణ కల్పించినా, మకో 10.8 మిలియన్ల మంది 

న్యయసాయ కార్మికులు, స్వయం ఉపాధిచోడన్న కార్చికలు ేదరకం, 

కుగ్గాత, సీజనల్ ఉపాధి (SeAasOnal employment), చాలీచాలని 

రాబడి-ఇంటి ఇబ్బందులలో ఉన్నవారు - ఇంకా మిగిలిపోతూనే 

అన్నారు. 

(11) బొగ్గుగనుల |సావిడెంటు ఫండు్క, బోనస్ పథకాల 

చట్టం, 1948 (Coal Mines Provident Fund and 
Bonus Schemes Act 1948) 
వృద్దాప్యం, మరణంవంటి ఆపదలలో కార్మికులకు సహాయపడ 

టానికి వేదా రతణ కల్పించడానికి ఈ చట్టం రూవొందించడం జరిగింది. 

ఈ చుం (పభుత్వ, వై_)వేబు యాజనూన్యంలో ఉన్న అన్ని బొగ్గు 

గనులకు వర్తిస్తుంది. 1976 నాటికి 1,570 మంది ఈ చట్టపేధిలో 

ఉన్నాను. 1976 లో మొ త్రం (పావిడెంట్ డిపాజిత్ 5,549 లతల 

(11) కార్మికుల (పావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం 1952 
(Employees Provident Fund Act 1952) 
బొగు గనుల పావిడెంట్ ఫండ్, బోనస్ న్క్్ముల చట్టం, 

1948 పదయవంతమవడంలో, అటువంటి (ప్రయోజనాలను, ఇతర 

ప సమ్మగా వాలక్ష, సంస్థ లకు కూడా వక్రంచేరీతిలో ఈ కార్మికుల సావి 

శం'్ ఫండ్ చట్టం, 1952 రూపొందింది. రూ. 1000|- నెలసరి 

ఆశాయం మంచని కార్షికంలు ఈ చబ్బపకిధిలోకి వనారు. [వావిడెంట్ 

సండ్ ము విం డిపాజిబ్నను కేంద, రాష్ట్ర నిధులలలో (Central 

and State Securities) నిల్వఉంచి డాసివై వచ్చేవడ్తిని కార్మికుల 

వాతా; (2000010 జమచేస్తారు. మార్చి 1 1971లో మరణా 

నంతేం:, కాంతుని మటుంబ సభ్యు లకు ఉపయోగ పడేకితిలో కార్చికుల 

కుటుంబ ఫంఛను స్కీ-ముగా ఈ 1952 చట్టాన్ని మార్చారు. 



విసరి భారత చేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు - 

1 మూర్చ, 1981 నాటికి 172 పరిశ్రమలు లేక తరగతుల 

సంస్థలు ఈ చళ్టపకిథిలోకి వచ్చాయి. నెలసరి ఆదాయం రూ. 16001- 

లకు మించకుండా ఉండే వ "రస్పకులం ఆ ఈ స్కీ ములో సభ్య త్వాన్ని 

వెందాలి. ననుసగా కి నెలలు స్వోసు ఉన్నవారు లెక 00 పని దినాలు 

పవిచేసినవాను లేక శాశ్వత ఉద్యోగులుగా పుగణించబడిన తాంఖు 

పిటిలో నది ముం" దె శే అప్పటినుంచి ప్కు పావిడెంట్ ఫండ్ సభ్యులుగా 

చేరవచ్చు. 11, మార్చి నాటికి ఈ చట్టప రెధిలోకి 1,44,983 సంస్థలు 

1259 మిలియన్ల చందాదారులు (Sub cribers) 81, మార్సి 1581 

నాటిక 90,676.0 మిలియన్ల రుూూపాయలు ఈ నీములో వసూలయి ంది 

(ప్రత్యక విముక్త నిధి [5862 Relief Fund] 
వసూలు చేసిన కార్శికుల భాగంనుంచి, |వావిడెంట్ ఫండ్ లో 

కలపకుండా ఉంచే మిగులు సొమ్మును, చివరిలో లేడా అన్ని లెక్కలు 

తేల్చుకొనే సమయంలో ఆయా కాకులకు ఇచ్చి వేయడం జరుగుతుంది. 

వురణ విముక్తి నిధి [Death Relief Fund] 
మరణ సమయానికి కార్మికుని నెలసరి ఆడాయం లేక జీతం 

రూ. 1000|- లకు మించకుండా ఉన్నట్లయితే, అటువంటి కార్మికుని 
కు2౫ంబ సభ్యులకు నేక వారసులకు, దహాన సంస్క-రణ వ్యయంనిమి _త్తెం 

రూ. 1,250|-లు నగదు ఇవ్వబడుతుంది. 

(| వూతృత్వ (పయోజన చట్టం 100] 

(Maternity Benefit Act, 1961) 
ఈ చట్టం దాగరా, కంతేకుముందున్న ఇటువంటి దట్టు "లలోను, 

గనుల మాతృత్వ [ప్రయోజన చట్టం 1901, కార్భికుల రాష్ట్ర ఖీమా 

చట్టం, 1945, వాం కుషన్ లేబర్ న్న 1951ల కంశళు ఎక్కువ [ప్రయోజ 
నాలను అంది దివ్వబడింది. దీని (పకారం కాన్పుకు పూర్వం లి వారాలు. 
కానమ్బ్చు తరవాత కి వారాలు జీతింతోకూడిన సెలవును 1 త్త ఉదో గను 
లకు మంజూరుచేయడం జరుగుతుంది. 



గృహవసతి కిర9 

vi) సము ద కార్మికంల హావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం 1883 

(Seaman's Provident Fund Act, 1968) 
ఇది 1952 [వావిడెంట్ ఫండ్ చట్టంవ లె, సమ్ముదంలోని 

ఓీడలలో పనిచేసేవారికి దినిద్వారా రతేణ కల్పించడం జరుగుతుంది. 

1968 లో 50 చేలమందిని ఈ చట్ట పరిధిలోకి తీసుకువచ్చారు. మార్చి, 
1968 నాటికి రూ. 148 కోట్లు వసూలయింది. 

|] ప్లాంటేషన్ లేబర్ వక్టు 1951 
(Plantations Labour Act, 1951 

10.117 హాక్షారుల వి స్తీర్ణంలో ఉండే (పతీ టీ, కాఫీ, రబ్బరు, 

వింఖోనా ప్లాంకుపన్లలో కనీసం 10 మంది పనిచేసినా ఈ చట్టం 

వరి స్తుంది. ముఖ్యంగా కాగ్నికులకు, వాడి కుటుంబాలకు వైద్య సదు 

పాయం, కల్పిసారు. రుగ్మతా కాలంలోనూ, మూతృత్యంలోనూ 

వారికి నగదు |పయోజనాలను కూడా అందించడం జనుగుతుంది. 

[viii] సారిశాపిక వివాదాల చట్టం | 947 

(Industrial Disputes Act, 1947) 

లే- ఆఫ్ (L2y - ౦f) వల్ల నిరుద్యోగితలో ఉండే శార్శీకులకు 
రక్షణ కల్పించే చట్టం వ్రదొక్క_-శు. ఒక నిర్మిత నేలు [పకారం 

"వే-ఆఫ్ కాలంలో కార్మికులకు నష్టపరిహార “యజమాని చెల్లి సొడు. 

కి కుచ్ మెంట్ (Retreciment) ' సమయంలో, కార్చికునిక్కి అతడు 

పనిచేసిన (పతీ సంవత్సరానికి 15 రోజుల వేతనాన్ని నష్టపరిహారంగా 

చెలి నారు. అయితే యజమాని పిధిలోగాని, ఆధీనంలో గాని పరిస్థితులు 

లేకండా విపమిం చినప్పుడు, యజమాని పొరపాటు ఏరకంగాను చేసేప్పుడు 

ఇ కేంచ మెంట్లో క నెలల మొత్తం జీతాన్ని మాత్రమే కార్మికుడి! 
నష్టపరిహారంగా చెల్లించవలసి ఉంది, 



860 భారత డేశంలో సంఘ సంక్నము సేవలు 

[1x] కార్మికుల కుటుంబ ఫింఛను 1971 

(Employees Family Pension Scheme, 19/1) 

కుటుంబ ఫించను అంయు, కార్మికుని మరణానంతరం కార్మికుని 

నుకముం ళా" నిక్ (పతీనెల కొంత మొతాన్ని చెల్లించడం. రూ. 60]- నుంచి 

రూ. 120|/- ల సరకు చెల్లి సారు, ఉద్యోగి భర్శనుగాని, భార్యనుగాని 

లేదా మెనరు కమారుడికిగాని పెళ్ళ కాని కూతురుకుగాని ఈ డబ్బు 

చల్లి నాను. దీనితోపాటు కొంత వక మొకాన్నికూడా చెల్లి స్తారు. 

కార్మికుల డిపాజిట్ = పరిమిత భవరా పథకం 

Employees Deposit - Limited Insurance Scheme 
ప్రావిడెంట్ ఫండ్ చట్టం పిధిలోఉన్న ఉద్యోగులంద] ఇది 

వక్తి స్తుంది. దీనికోసం శార్మికులు ప్రత్యేకంగా చెల్లించనక్కర లేదు, 

శేంద ప్రభుత్వం, యజమాని 0.25 శాతం 0.50 శాతం ఈ భీమా 

చందాను చెన్సిసాగు. మరణానంతరం [ప్రావిడెంట్ ఫండ్ స్వీకరెంచే 

వ్య కికి హోమో (ప్రయోజనాన్ని (A$$UranCe Benefit)ను 10,000|- 

మించకుండా ఇ శారు. 

Ed (గాటర్యాటి చెల్లింపు చట్టం 1972 

(Payment of Gratuity Act, 1972) 
ఈ చం |పకారం వరుసగా 5 సంవత్సరాలు పనిచేసే కార్మికుని 

తొలగించినప్పుడుగాని (SUperannuauon) లో గాని పదపీవిరమణ 

(Retirement) తేక పదవిత్యజము (Resign:tion) లోగాని, అతని 

మరణానంతిరం లేక [పమాదంవల్హ లేక వ్యాధివల్ల వైకల్యం (disable- 

men) సంభవించి నప్పుడుగాని (గాట్యూట (gratuly) చెలీ సాకు, 

15 రోజుల వేతనం రేటులో 90 నెలలకు మించకుండా, (గాట్యూూటే 

కార్మికుడికి చెల్లించబడుతుంది. 



వృద్దాప్యం పింఛను ల] Age Pension) 
1561 సంవత్సరంలో 1.98 శాతం వృద్దులు 65 సంవత్సరాలు 

చె బడినవారు ఉండగా 1971 జనాభా తెక్కలి [పకారం ఏకి శాతం 

3. . | కు పెరిగింది, వృద్ధుల రణ ₹ తాధ్యత పిల్లలవైన వార్ బంభు 

వులపై నన్నా, విచ్చిన్న ప పస్టితు లు వాగిని న రకమైన రతుణలేకుండా 

చే స్తున్నాయి. అందువల్ల 16 రాష్ట్ర (వభుత్య్వాలు, వె శేందపాలిత 

(పాంకెలు అటువంటి వృద్దులకు పోపణార్లం (పతీ నెల కొంత ము త్తం 

ఫేంచనుగా చెల్ఫి స్తున్నారు, అం జే కాకుండా స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు 

వారికి గృహోలను (Homes for the Aged) వర్పాటుచే స్తున్నారు. 

పితంతు పింఛను [Widow Pension] 

అంధ|పచేశ లో ఆధారంవేని వితంతువులకు వారి జీవనోపాధినై 

కొంత మొత్తాన్ని పింఛను రూపంలో ఇచ్చే సము రూపొందించ 

బడింది. సాంవత్సరిక ఆదాయం రూ॥ 6,000|- కు మించకుంజా 18-60 

సంవత్సరాలమధ్య వయస్సు ఉండె వితంతువులకు నెలకు రూ॥ 50|- 

'వోష్టున ఇనారు. 

నిరంద్య గ భృ [Unemployment Allowance] 

తమిళనాడు వంటి కొన్ని రాష్ట్రాలలో విద్యావంతు లైన నిరు 

ద్య్టోగులకు బీవనోపాధిశె కొంత మొతాన్ని (పతీ నెల చెల్లీ స్తున్నారు. 

వన్ని సాంఘిక రతేుణ చర్యలు చేపట్టినా సంఘంలో ' ఇంకా 

అనేకమంది అంకే వ్యవసాయ నౌకలు, చిన్న సంసల కార్మికులు, 

కుటీర పక్నిశమల కౌర్ళికులు, 5 రోజువారీ పనివారు (Ca$Ual Labour) 

ముదలైన వారు ఏ రకమైన రక్షణ లేక ఇంకా చాధపడుతూనే 

ఉన్నారు. సీరికోసం (పభుత్వం స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు సమిపి.గా కస, 
న 

చేసి వురోగతిని సాధించవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది. 

ఆరోగ్యం (Health) 
(వజారోగ్యం (Public Health) అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధిం 

చిన అంశ మైనా, కేంద (పభుత్వం క కరాణా అరోగ్య కార్యక కమాలలో 
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కీలకమైన పాత వహి సున్నది. కిందట దశాబ్దంలో ఆరోగ్య సేవా 

కార్యక్రమాల ధయ మేమంకే అంటువ్యాధుల (Communicable 

disearesy ను అరికట్టి నిరూ శ్రలించడం గ మాణ | పాంతాలలో నికో 

భక రోగనివారణ (Prevenuve of curative) అరోగ్య కార్యక మా 

లను మెరుగుపరచడం. 

వైద్య విజ్ఞాన పద్దతులు ఎ స్యవస్థలు 

ముఖ్యంగా భారత దేశంలో శెండు రకాల న నెద్య విజ్ఞాన 

వ్యవస్థలున్నాయి. 

1. ఎల్లోపతిక్ లేదా పాశ్చాత్య నైద్య వ్యవస్థ 

2. ఆయు రే దిక్ లేదా భారతీయ నైద్య వ్యవస్థ 

యునాని వ్యవస్థ హోమి యోపతిక్ష్ వ్యవస్థలు కాజా భారత 

డెశంలో (పజాదరణవొందిన మరో 'లెండు వైద్య వ్యవస్థలు ముస్పి మ్ల 

పిపాలనా కాలంలో భారత దేకంలో (పవేశ వెట్టి అ చేపిక్ వైద్య 

వ్యవస్థ య యునాని వ్యవస్థ. ఇప్పుడు అది భారతీయ నై ద్య వ్యవస్థ 

భాగంగా చెప్పబడుతోంది. పహోమియాపతిక్ ఈ మధ్య న (పభుత్వం 

హోమియోపతి సంటల్ కౌన్సిల్ వ్రు 19:5 [వకారం (Homeio- 

020025 Central Council Act, 1973) గుర్తించింది. 

వైద్య విజ్ఞాన సంస్థలు 
మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 

ఇది 1956 మెడికల్ కౌన్సిల్ ఏక్ట్ (ప్రకారం ేశంలో ఒశే 

రక మెన ఆబ్హోపతిక్ వైద్య విద్యా పమాణాలు ఉం డెటట్టు మాడషానికి 

స్థాపించబడింది. ఇది ఒక రెజిష్టరును కూడా నిర్వహా స్తున్నది. లి1-12-80 

నాటికి అందులో నమోదై న అల్లోపతిక వైద్యుల సంఖ్య 2,61,828. 

డెంటల్ కెస్పిల్ అఫ్ ఇండియా 

(Dental Council of India) 
డెంటిస్ట్ వ 1948 ప్రకారం ఈ సంఘం, ఏర్పడింది. దంతవై ద్య 

శానాగేని కమబదం చేస ంత వె బి కరన షరా ( a క్రమబద్ధ చేస్తూ, దంత నై ద్యుల రిజిష్టరునుకూడా నిర్వ 
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దె ఫారసీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా 

{The Phurmacy Council of India) 
/ 5 యల రి, | ముం! 1948 భార్మన చట్టం (పకారం స్థాపించబడింది. బ్గిది పార్మసిస్టుల 

విద్యా వీక్షకులను క్రమబద్ద దంచే స్తుంది, 

చె ఇండియన్ నమ్పంగ్ కౌన్సిల్ 

(The Indian Nursing Council) 

ఇండియన్ నర్సింగ్ చట్టం, 1947 ననుసరించి ఏర్పడింది. నర్పులకు 

ము౧|త్రసానులకు, ఆరోగ్య దర్శకులకు (Nurses, Midvives and 

Health Visitor5ఒ శేరక మైన శిక్ష~ణ [పమూణాలుంజేటట్టునూ స్తుంది. 

ఇది ఇండియన్ నర్సింగ్ రిజిష్టరును నిర్వహ స్తున్నది- అందులో నర్పుల 

అందరి పెక్షు పొందుపరుస్తారు. 

సెంటల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్ 

{The Central Council of Indian Medicine) 
సెసెంబరు 1971 లో సర్పరచడం జరిగింది, భారతీయ వై ద్వ 

విద్యను, చికిత్సా విఛానాన్ని (Education and Practice) పర్య 

చేశ్నీ స్తుంది. భారతీయ నై ద్యశాస్త్రంలో కనీస విద్యా. ప్రమాణాలను 

నిశైశిస్తూ, ఇండియన్ సిస్టమ్ అఫ్ మెడిసిన్ ను అవలంబించే డాక్టర్లను 

నమోదుచేసే రిజిష్టరును నిర్వహ స్తున్నది. 

ది సెటల్ కౌన్సిల్ ఆఫీ హోమియోపతి 4 

(The Central Council of Homeopathy) 

దీనిని ఆగష్షు 1974 లో 1978 హోపియోపతిక్ సెయటల్ 

కౌన్సిల్ వ్్టు (Homeopathy Central Council Act, 1973) 

(ప్రకారం స్థాపించడం జరిగింది. ఈ సంఫఘుం హోమియోపతిక్ మెడిసిల్ 

విద్యా (పమాణాలను నిర్ణయిస్తూ హోోమి యోపతిక్ వైద్యుల సంఖ్యను 

ఆలి రిజిష్టరును కూడా నిర్వహ స్తున్నది, 
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వైద్య పరిశొధన 

భారతీయ వైద్య పరిశోధనా సంఘం (Indian Council for 

Medical Research) వైద్య పరిశోధనలు ప్రారంభించడం, మెరుగు 

పరచడం, సమన్వయ పరచడం వంటి కార్యాలను నిర్గ క్తి స్తుంది, దీనిని 

ఆ్యాకంగా భారతే (ప్రభుత్వం ఆదుకెంటున్నది. ఈ వైద్య పకన్*ధన, 

దాని వెనుక [14 శాశ్వత శకేం|దాల ద్వారాను, వైద్య విశ్వవిద్యాల 

యాల, కళాశాలలో ' నివుణుల చార్షరాను, తదితర సంస్థల ద్వారాను 

సిర్వహాంచడం జరుగుతున్నది. 

ఆరోగ్య పరిస్థితి 

ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్స్ రిసెర్చి (Indian 

Council of Social Science Research) ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

మెడికల్ రిసెర్చి (Indian Council Medical Research) ల నుంచి 

ఏర్పడిన ఒక సంయు క కమిటీ తన నివేదికలో ఆరోగ్య చ్చితమ నేది 
చెలుగుసిడల మి|శమంగా ఉంది. విజయం -- పరాజయం చెంచూ 

ఉన్నాయి అసి పెరొగన్నది. 

1911-51 దశాబ్దంనాటి మరణ శేటు (Death Rate) 27.4 

నుంచి 1971-81 దశాబ్దంలో 15.2 కి తగ్చేపోయింది. దినిమూాలంగా 

పుట్టుకలో జీవించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కల్పి స స్తున్నాయి. పుట్టుకలో 

అర్థ శ తాబ్దం కిందటి వరకు భారతియులలో జీవితకాలం 96 సంవత్సే 

రాలు, అది ఇప్పుడు 50 సంవత్సరాలకు పెరిగింది. 

కాని మరణ రేటు శ్ర్రులలోనూ, పీల్ల లలోనూ. ఎక్కువగా 

కచ్చి స్తున్నాయి. పిల్లల మరణ శేటు ఇంకా (పతీ 1000 మందికి 120 
వరకు ఉంది. ఇది స్వీడన్ (9), అమెకికా సంయు క్త రాష్ట్రాలు (16), 
ఇంగ్లాండు (17), ఛా లాండ్ (27), శ్రిలంక (45), కన్న 

చాలా ఎక్కు-వగా ఉంది. (పతీ 10,000 మందిలోనూ, 418 మాతృ 
మరణాలు (Maternity deaths) సంభవి సన్నాయి. 
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నేటి జీవన్నరణాల చితం గతంకన్నా చాలా భిన్న త్వాన్ని కలిగి 

ఉంది. కకువుకాటకాలు ఇంతకు ముందున్నంతగా [పజల (పాణాలను 

బలితీసుకోవడంలేదు. మశూచి మూలంగా నివారించడం జంగింది 
కలరా మలేరియాలు కూడా చాలావరకు నివారించారు. బాల్య 

వ్యవస్థ స్టలలో వచ్చే అనేకమైన జబ్బులు అంశే కోరింతద? S(Whopping 

Cough), డిఫీ రియా (Diphtheria), శుటానన్, పోలియో వంటివి 

రాకుండా ఇమ్యునై జేషన పద్దతుల నవలంబించి నిరోధి స్తున్నారు. వది 

ఏమైనా జీవిత పరమాణాన్ని మరీ అంతగా చెంచ తేక పోయాయి. 
చేదరికం, అజ్ఞానం, సరియైన పోషణ లేకపోవడం, సమన పాకి 3శధ్య్వం 

(Bad- Sanitation) సురక్షితమైన మంచివికు తేక పోవడం, సిన 

వసతి సౌకర్యాలు లేకపోవడం చాలావరకు ఉన్నాయి. సరాసరి భారతీ 

యునికి ఆయువు(10 [867100 పకన్టితి బాగున్న అతని తాత తం(డులత్ో 
వోల్చిమా స్వే తక్కువగా నే ఉందో, 

ఈ జీవన మరణ నేట్లు దేశంలోని రాష్ట్రానికి, రాష్ట్రానికి 

భిన్నంగా ఉంది. శేరళలో జనాభాకి 7.2 మరణచేటు అయితే ఉతర 

(పదేశ్ లో 19.2 మరణ రెటున్నది. ఒకే రాష్ట్రంలోని వివధ |పాంతా 

లలో కూడా తేడాలున్నాయి, పట్టణ [పాంతాలక్తు, పల్ల _వాంతాలకు 

కూజా ఈ వ్యత్యాసాలున్నాయి, పల్ల [పాంతాలలో ఆర్యో షస్థితి 

చాలా అధ్వాన్నంగా ఉంది. 

అంటు వ్యాధులు (Communicable Diseases) 

శేంద ప్రభుత్యం (ప్రధాన అంటువ్యానుల (Major Communi- 

cable diseases) విషయంలో ఎక్కువగా (శద్ధను కనబరుస్తున్న ది, 

దీవికి సంబంధించి జాతీయ కార్యక మాలను కడా చేపట్టింది. 

 మళూచి (Smallpox) 

మశూచి నివారణ కార్య| క్షమం 1962 లో |పారంభించబడింది, 

1977 నాటికి దీనిని సంపూరిగా నిర్మూలించారు. 1977 లో ఒక 

ఇంటర్నేషనల్ ఎసెస్ మెంటు కమోషన్ ఇండియాలో మశూచి మరి 

లేదని (పక టించింది, 
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వులరియరా 

పూర్వకాలం నుంచి కూడా మలేరియా అనేది ఒక వెద (ప్రజా 

రోగ్య సమస్యగా ఉంది. ఒక సాధారణ సంవత్సరంలో 7.5 మిలియన్ల 

(పజలు అంటువ్యాధులు (Epidemics) |పబలిన సంవత్సరంలో డానికి 

రెల్టింప్రుమంది మలేకియానల్ల బాధపడుతున్నారు. మలేరియావల్ల. 0.8 
మిలియన్ల మంది ఒక సంవత్సరంలో మరణి స్తున్నారు. 

ఈ మలేరియా వ్యాధిని ఎదురో-డానికి వఫిల్ 1958 లో 
జాతీయ మలేరియా సియం తే కార్య క్రమాన్ని పారంభించారు. తరువాతే 

దీనిని 1958 లో జాతీయ మలేరియా నివారణా కార్య [కమం 
(National Maleria Eradication Programme) గా రూపొందిం 
చారు. 1958-1965 కాలంలో ఇది చెప్పుకోదగినంత విజయం సాధిం 
చింది. మలేకియా వ్యాధి ఒక లక్షక్షు మూత మే దిగిపోయింది. 1965 
సంవత్సరంలో దీనివల్ల మరణాలు లేవు, 

196% నుంచి మరల ఈ వ్యాధి (ప్రాబల్యం బాచ్చింది. సాభారణ 
ఏభానంలోన్యూ, భస్నాడియమ్ ఖొల్సీపరమ్ రకంలోనూ ఈ వ్యాధి 
బయటపడింది. దీనికి అనేక రకాల కారణాలున్నాయి, కొన్ని రంగా 
లలో కొన్ని ఇన్సెక్ట్సైె డ్స్కు నిరోధక శకి హెచ్చడం చేశంలోని 
కన్ని (ప్రాంతాలలో మలేకియా పరాన్న జీవులకు క్లోరో కి న్ 
(Ghloroquins) మందునుంచి నిరోధక శకి పెరగడం, కీటక సంహోరకి 
మందుల ధరలు వెరగడం, మలేరియా నివారణ కార్య[క్రనూాలకు 
రాష్ట్ర్రాలు తక్కువ నిధులను సమకూర్చడం మొదలై నవి దీనికి కాం 
శాలు, 1972 లో 6.47 మిలియన్లు మలేరియా కేసులు నమోడే 
నాయి. ఇందులో 749, 947 శేసులు వాసోడియమ్ ఫాల్సిచేరమ్వల్ల 
(P. Falciperum) వచ్చినవి. 59 మరణాలు సంభవించాయి. 

ఈ మలేరియా వ్యాధి _పాబల్యం అన్ని రాష్ట్రాలలోనూ ఒకే 
రకంగా లేదు. కొన్ని రాప్త్రాలలో 1980 లోశచ్తే 1979 కొన్నా ఎక్కువ 

ఇ” + 

అ దె 

3 క్ 

శేసులు. నమోచె నాయి, అటువంటి రాష్ట్రాలలో గుజరాత, 
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హిమాచల్ పబేళ్ , మధ్య పదేశ్. , నాగాలాండ్, అండమాన్ నికో 

బార్ దీవులు, చండీఘర్, బొగ్గుగనుల (ప్రాంతాలు, దాదా, నాగర్ 

హవేలీ, పాండిచ్చేరిలు చేకివున్నాయి. అలాగే వ్లాస్మోడియమ్ ఫౌల్సి 

చేరమ్ (P, Falciperum) వల్ల మలేరియా వ్యాధి శనులు 1979 కొన్నా 

1980 లో ఎక్కు-వగావున్న రాష్ట్రాలు గుజరాత్ , హర్యానా, శిరక్త 

మధ్య[పచేక్ , మహారాష్ట్ర), నాగాలాండ్ , పంజాబ్, రాజనాన్ , తిపుర, 

ఉ_త్తర్మపబేశ్ , పక్సిమ'బెంగాల్ , అండమాన్, ఐకో చార్ దీవులు, చండ 

ఘర్, దాదా, నాగర్ హవేలీ మరియు పాండిచ్చేరీలు. 

మైలెరియా (FilarIia) 
ఇది ఇండియాలో ఒక చెద (వజారోగ్యసమస్య. జము క? త్ , 

హర్యానా, చండిఘుర్ , హిమాచల్ (పేక్, పంజాబ్ , శ్చ, రాజస్థాన్ , 

మణిపూర్ , |తివుర, నాగాలాండ్, అరుణాచల్ పటే , సిక్కి-0 

పూర్వూ త్తరవు (North Esterun) _పాంతాలలో ఇ లేరియాసిన్ 

పబలి ఉంది, ఇప్పటి అంచనాల [పకారం ఈ వ్యాధి ఉన్న (పాంతా 

లలో మొ త్తం 286 సిలియన్ల [పజలు నివసి స్తున్నారు. పిదెలో పట్టణ 

పాంతాలలో 62 మిలియన్లు, పల్లె పాంతాలలో 174 మిలియన్లు 

నివసి స్తున్నారు, 

ఈ ఫె లేరియాసిస్ కంటోలు చేయడానికి జాతీయ బోదకాలు 

నివారణ కార్య! కమం (National Filaria Control Programme) 

1953 సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టడం జరిగింది, ఇది పప్టణ (పాంతాల 

లోను, పల్లె [పాంతాలలోనూ ఈ కార్య। కమాలను వేర్వేరుగా నిర్వ 

హీ స్తున్నారు. 

1. పట్టణాలు 

(ప సుకము ఫె లేరియాన్ను నివారణ చేయడానికి 171 ఫె లె 

రియా కంటోల్ శేయదాలు పట్టణాలలో పనిచేస్తున్నాయి. ఈ నివారణ 

కార్యక్రమాలు లారా వ్యతిరేక పనులు పలుమార్లు (Recurrent 

Antelarval Operation) క పరిమితమై ఉంది. ఈ కేంద్రాలు 24 
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మిలియన్ల (పజలకు రతణ కల్పి సున్నది. 88 శై లేరియా చికిత్సా 
శకేం డాలు కూడా మె|కోశె రియా ఉండే (పజలను చికిత్స చేయడానికి 

వారథి వ్యాపించకుండా ఉండటానికి నడుపుతుండేవారు, 

2 ాల్హుటురా ర్లు 

ఒక (ప్రయోగాత్మక (ప్రాజెష్టను 1977 నుంచి ఎన్నుకొన్న 
3 [గామాణ [పాంతాలలో శి జిల్లాలలో నడువుతున్నారు. అందులో 

(1) ఆంధ్రపదేశ్ లో (శ్రీకాకుళం జిల్లాలోను (2) గుజరాత్లోని 

బల్ నార్ (821620), ఉ త్తర[పదేశ లో జూన్ పూర్ (JAanpUnల లోను 

ఉన్నాయి. 1985 నాటిక ఈ పా జెక్టై శార్య [క్రమాలు పూర్తై 

అవ్వటంతో [౧ మాణ [పాంతాలలో బోధ కాలు నివారణ చేయడానికి 

సపిఅయిన పదితు ను రూహొండించే వీలుఅవుతుంది. 
న్ 

కుష్టు వ్యా ధి 
భారత దేశంలో (పధాన ఆరోగ్య సమస్యలలో కుష్టువ్యాధి 

ఒకటి ఈ వ్యాధికి ఉన్న రోగులతో, బాగా సన్ని హాతిత(ం చెంపాం 

దించుకున్నట్ల యి తే ఈ న్యాథి అటువంటివారికి సోకుతుంది. ఈ వ్యాధికి 

ఆలస్యంగా చికిత్స పొందితే ఈలోగా అనేశరశాల నిక లత్యాలు 
(Derormities) సిద్ధి స్తాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో 1855 

సంవత్సరంలో భాంతె (పభుత్వం జాతీయ కుమునివారణ కార్యక్రమాన్ని 

[పారంభించడం జఎగింది. కు ష్టురోగులక్రు నవిన చికిత్స సౌకర్యములు 

ఈ కార్యక్రమం ఉభైశిత మైంది. ఈ కార్యక మాన్ని శేయద (పభుత్వం 

రూపొందించగా. వివిధ రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాల అరోగ్య డై శెక్ట చేటులు 

పెటిని అమలులో వెట్టి నాధ్యతలను స్వీకరించారు. 

1971 జనాభా ఆకల (పకారం ఈ వ్యాధి సోక్రిణాన్న రాష్ట్రాలు, 

కందపాలిత [పాంతాలలోను &79 మిలియన్లు పజలు నివసి స్తున్నారు, 

నికిలో క్రి02 మిలియన్లు రోగులు భారత దేశంలో ఉన్నట్లు అంచనా 

వేయడ మెంది. ఏ3లో 25. వారికి వ్యాధి, ఇతరులకు సోజేదశలో 

infections 5428) ఉన్నాయి. 25 శాతం వికలత్యాలతో బాధపడు 
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తున్నారు, శే లతలమంది రోగులు సాంఘికంగాను, ఆర్థిక ంగాను 

అస్ఫవ్య స్త స్థితిలో ఉన్నారు. మిలో 2 లతల రోగులు రోక్షమోద 

యాచనచేస్తూ (బతుకుతున్నారు. కుష్పువ్యాధివున్న మొ త్తం వ్య క్తులలో 

15 శాతం 14 సంవత్సరాల వయసులోవు పిల్లలని అంచనావేయడం జరి 

గింది. చేడు భారతదేశంలో 4 మిలియన్లు మంది కుమ్షరోగులు ఉన్నట్లు 

అంచనావేశారు. [పపంచంలో భారత ేశం జనాభాన్నిబటి మాపి 

నట్లయితే భారత జేశంలో ఎక్కువమంది కుష్షురోగులు ఉన్నట్లుగా 

తేలు స్తోంది. 

క ల రా (Cholerah) 
1979 తో పోల్చి మాసినట్టయిశతే 1980 లో కలరావల్ల సంభ 

వించిన మరణాలు తశ్తాయి. 1080 లో 5,968 ముందికి ఈ వ్యాధ్ 

సోకగా 177 మరణాలు వ్య్నూతమె సంభపించాయి. కొసి 1979 లో 

క,6కిరి కలరా కేసులలో శీ12 మంది మరణించారు. 

1980 —81 లో ఈ కలరా నివారణ కార్యక్రమాల వ్యూహం 

(Strategy) లో మార్పువచ్చింది.. ఓరల్ రిహ్మైజేపన్ (oral Re- 

hydration) ఎక్కువగా పవేశవెట్టబడింది. ఈ సంవత్సరం శ్రీరల్ 

రి హెడేవన్ చికిత్సా విధానం మై భారత ేశంలోని అనేక పాంతాలలో 

పపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(11/.11.0.) సహకారంతో తక్కువ కాలపరిమితి 

లిక్షణ కోర్సులను నిర్వహా స్తున్నారు. 

కలరా, డయారియిక్ (Diarrheaky) వ్యాధుల నివారణకు 

ఈ ఓరల్ రీమా జేవన్ చికిత్సావిథానం బాగా పనిచే స్తుందని యుజు 

వెంది. కావలసినంత పిమాణంలో ఈ ఓరల్ కీమో జేవన్ పొడిని 

మన భారత బేశంలో తయారుచేస్తున్నారు. మందులపావులలో ఇవి 

తక్కువ ధరలలలో లభి స్తున్నాయి, 

టూబర్ క్య్యూలోసిస్ (క్షయ వ్యాధి) 
కుయవ్వాధి అనేది భారత చేశంలో ఒకపెద్ద (వజారోగ్యసమస్య,. 

చేశ జనాభాలో 1.5 శాతం (ప్రజలు క్షయన్యాధితో బాధపడుతున్నారని 

24) 
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పరిలో 1|4 వ వంతు రోగుల రోగం సోశేకతిలో ఉన్నారఎ- అంచనొ 

వేశారు. 

"దేశంలో అన్ని జిల్లాలలోను క్షయ వ్యాధి నివారణ శేం; దాలను 

స్థాపించి; వ్యాధినిర్ట యం, వ్యాధినివారణ చర్యలను తీసుకోవడ డం జకుగూ 

తున్నది, ఈ శకేంచాలలో కావలసినంత సిబ్బంది, పరిక రాలు ఆన్నాయి.- 

ఇంతవరకు జేశంలో 553 జిల్లా తయనసివారణ శేందాలను స్థాసీంచారు. 

ఇంతేకాకుండా, 800 చికిత్సా శేంనాలభో ఈ క&ీయగరోగులకు చికిత్స 

నండి సున్నారు. మెడికల్, పెరామెడికల్ సిబ్బందికి శొకీణ ఇవ్యడానికి 

గాను]? కయనివారణ శిక్షణా కిం దాలనుకూఃడా నెలకొల్పారు. వ్యాధి 

బాగా సోకిన మయవోగులకు ఆసుషతులలో 44,000 శయరోగుల 

మంచాలను ఏర్పాటుచేశారు, 

సుఖవ్యాధులు (5, T, D.) 
యన్, టి, డి. (Sexually Transmitted Diseases) ని నేడు 

వి. &.(Veneiral 101562563)గా వ్యవహరి స్తున్నారు. (పపంచ ఆరోగ్య 

ంస్ల చేసిన సర్వే (పకారం _పపంచంలో 200 మిలియన్ల |పజలు సుఖ 

లతో 7 బాధపడుతున్నారు. అందులో £0 మిలియన్లు ఇంచుమించూ 

లు మన భారత దేశంలో ఉన్నారు. నాల బాలికలలో 1కి నుంచి 19 

సంవత్సరాల వయస్సులలో సుఖురోగాలు ఎక్కు వగా క్ సిపి స్తున్నాయి. 

ఇది ప్రపంచంలోనే విశ్వవ్యా ప్త మైన సమస్య. భార బేశంలో చిరు 
పాయంలో (teenagers) లో సుఖవోగుల జాబితాలో రెండవ చెడ్డ 

సమూహంగా ఉన్నారు. అందరికన్నా పెద సమూహం 20 నుంచి 80 

సంవత్సరాల వయస్సువారు. 

కుబుంబ నియం[తేణ పద్దతుల (పచారం గర్భం వచ్చి దానివల్ల 

కలిగ బాధలు, భయాలు, (Fear of Pregnancy) ఇంచుమించు 

లెకుండా చే స్తున్నాయి. అందువల్ల రతిమై (రతె (Sex Promiscuityy 
ఎక్కు-వగా ఉండటంవల్ల నే సుఖ వ్యాధులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి 
అని తార్కె.కంగా (Logical) తెలుసోంది. 
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డాక్టర్ రావు (Dr. Rav) చెప్పినదానివిబట్టి సుఖవ్యాధులు 

ఎవరినల్ల సోకుతాయో వారిని జాగుపరచినట్లయి తే ఈ వ్యాధులను" 

చాలామటుకు నివారించవచ్చు. కాని సుఖవ్యాధులు సోకిన వ్య కులు 

తమ లైంగిక భాగస్వాముల చేరను చెప్పుడానికి నిరాకరి సున్నాకు. 

అందువల్ల నే ఇది ఒక చిక్కు. సమస్యగా మిగిలిపోయింది. ఈ వ్యాధు 

అను నివారించడానికి, ఎదుర్కో-జానికి కావలసినంత పరిమాణంలో 

వైద్య సౌకర్యాలు అండాల. కాని భారతదేశంలో బాలా తక్కు-వ 

సుఖవ్యాధుల నివారణ శేం దాలు ఉండటం చాలా విబారకరం. మన 

వేశంలో 250 సుఖరోగ నివారణ కెండాలు మాత్రమే ఉన్నాయి, 

పిటిలో కొన్నిటిని అప్పుళై న డాక్టృన్లు నిర్వహి స్తున్నారు. 

చొతీయ గోయిటర్ నివారణ కార కవంం 

(National 00106 002001 Programme) 
ఆరోగ్య సర్బసెస్ ౫ క రేట్ జనరల్ కార్యాలయంలో 

నోయిటర్ (౮౦106) శాఖ వాకు ఈ వ్యాధి ఉన్న మన "దేశంలోని 

ప్రాంతాలను గుర్తించారు. ఈ వ్యాధి ఉన్న | వాంతాలకు అయో డై జడ్ 

సాల్ (10613566 5210 ను తయారుచేసి పంపిణీ చేస్తారు. (వతి క సంవ 

త్పరాల తరువాత దీని తాలూకా (పభావాన్ని ప పాకీలిసా సారు, 

అంధ నివారణ (Control of Blindness) 
మన చేశంలో గుడ్డితనం, దృష్టిలోపం ఒకో పెద్ద సామాజిక 

ఆరోగ్య సమస్య. ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి 1976 లో ఒక 

జాతీయ కార్యక్రమం (National Programme for Prevention 

of Visual Impairment and Control of Bl 1061655) (పారం 

ఛించారు. ఈ కార్య | కమం ధ్యాయాలు ఏమంటే — 

1. సముదాయంలో నే, (త రక్షణ కోసం బాగా [పచారం చేయడం, 

2. దూర (గావు [పాంతాలకు తాత్కాలికంగా నేత చికిత్స సేవలను 

సంచార నేత చికిత్స శేందాలద్యారా అందించడం, 
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\ షో చ ౧. ల్యాప్ 
వ్, అన్ని ప్థాయిలలోను. నేత్ర ఆవ గ్య వొ కార్యక్రమాలను పనికో 

వచ్చే సామాగిని సరపరా చేయడం. 

వైద్య సిబ్బంది వివరాల 

నమోదు చేసుకొన్న వైద్యుల సంఖ్య 

హోమియోాపతిక్ వైద్యుల సంఖ్య 

భారతీయు వైద్యంలో వైద్యుల సంఖ్య 

నరులు 

మం[తసాోనులు (Mid Wives) 

అక్సిలరి వర్క-5్ ఏ (Auxiliary Workers) 

నమోదు చేసుకొన్న ఫోర్టుసిస్టుల సంఖ్య 

2,55,681 

15 1, 150/7 

2,25,068 

80,454 

18,128 

1,20,401 

1,18,583 

55,656 

07,452 

౧978 

(1978) 
(1978) 
(1978) 
(1977) 
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విరికాగిటిఆ 
ఢఉంధికేము య్రంరాల్ల యో ఎంకి 
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ముఖ్యమైన ఆరోగ్య వైద్య సంస్రలు 

(1) 

(2) 

(3) 

(స) 

(ల్స్ 

(6) 

(7) 

(ర) 

(ల) 

(10) 

(il) 

(12) 
29 

Ot 

ఆల ఇండియా ఇన్ స్రిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సెన్సెస్ 

న్యూశిస్తిలో ఉంది. మెడిసిన్ (Medicine లో మాసర్, 
రి 

ణా క్ష రేటు, క$ కోర్సులను, పరిశోధనలను (Pure and Applied 

Research) నిర్వహి స్తున్నది. | 

ఆల్ వ్రండిఢా ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ మెడిసన్ అండ్ 

"రేహాపిలిపేవన్ బొంబాయి నగరంలో ఉంది. 

ఆల్ ఇండియా ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ హీయరింగ్ 

మెసూరుళలో ఉంది, 

ఆల్ ఇ=డెఎయా ఇన్ స్రీట్యూట్ ఆఫ్ పాజీన్ అండ్ పబ్లీక్ 

హాల్స్ - కలక తాలో ఉంది. 

సేింటల్ (దగ్ లేబూ చేటరీ - (డగ, కా స్టెటిక్. చట్టం 

పకారం సావించిన సంస్త, 
ఛి యి ౯ 

సెంటల్ ఇండియన్ ఫార్మకో సిక సిక్ లేబూశేటకీ - గజయాపాద్ 

డగ, కాస్మెటిక్ ఎ చం (పకారం జ్ఞ వించబడింది. 

సెం[టల్ ఇవ్ సియ్యాట్ ఆఫ్ సెకియా|టి - రాంచీలో ఉండి. స్టిట్యూట్. అఫ్ సైకియా 
పక ధన నిమి తం స్థాపించడం జరిగింది, 

సెర్మటల్ లెస్స టీచింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్ సిట్యూట్ _ 

తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టులో ఉంది, 

సెం1టల్ రీసెర్ ఇన్ స్రిట్యూట్ - కసెయులిలో ఉంది. 

వాక్సిన్ (1200106) లను తయారు చే స్తుంది, 

షయ. హాల్ ఎక్యుడే వెషన్ బూ్య్యూరో 9 న్యూ శిల - ఈ సంస 

ie కౌన్సిల్ ఫర్ రసన జన్ ఆయు ర్వేదిక్ అండ్ 

- గజిరూ బాద్ లో ఉంది. 

సెర్మటల్ కెన్ప్సిల్ ఫర్ రసిక ఇన్ యునాని మెడిసన్ -గజియాా 

ఇచావ్లో ఉంది... 



12. 

14. 

27, 

28, 

హవసతి = 
బి75 

సెంట్రల్ కాన్సిల్ ఫర్ రీస్ ఇన్ హోమియోపతి 

సెంటల్ న "న్నిల్ ఫర్ కార్స్ ఇన్ యాగ అండ్ నాచువోసతి- 

గాజియాబాచ్లో ఆంది, 

| న్ నిల 3 ఫర్ రీ సర ఇన్ హోమియోపతి ఫర్ టీచింగ్ 

ఆసుపత్రి ఆ క్యూశిల్ల శి, 

హోమియోపతిక ఫార్టు వో వోసియల్ తేబరేటరీ-గాజియాబొాద్ 

ఇంటన్నేసునల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ స్టడీస్ ఫర్ 

రీసెర్చ్ ఇన్ బొంబాయి, 

జవషహారే లాల్ వన్“ సట్య్యూట్ ఆఫ్ ఏ పోస్టు గ్రాడ్యుయెట్ "మెడికల్ 

ఎడ్యు శేపన్ అండ్ 5 సెన్స్. పాండిచ్చేరీ- మ్ దాస్ యూసెివ క్సెటీకి 

అనుబంధిత మంది. 

. కఖావఖి సరన్ చిల్లన్స్ ఆసుష్కతి - నా గ్యాసు 

. లేడి హాక్లింగు ముడికల్ కాలేజ్ - న్యూథిన్లీ 
ల! కాలు 

చేసనల్ ఇన్ క స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కమర్యూనిక బుల్ డిసీజెస్ ఫర్ రెసెర్చ్ 

న్యూిల్తీ 

నేషనల్ టి. బి. ఇస్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రీెసెర్. బెంగుళూరు. 

నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆప్ మెంటల్ హాల్స్ అండ్ న్యూరో 

సె నెన్ - "బెంగుళూరు. 

. నేషనల్ మెడికల్ లత బీ - న్యూఢిల్లీ. 

. నేషనల్ ఇన్ న్ స్టిట్యూట్. ఆఫ్ హోమియోపతిక్ -క లక తౌ టీచింగ్ 

అండ్ శు మైనింగ్ . 

నేషనల్ ఇన్ 3 వ్రు గాట్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫామిలి చెల్ "ఫర్ 

న్యూఢిని. శీ యూనివర్సిటీకి అనుబంధిత మైంది. డిగీస్ ఇన్ 

పక్ హె ల్ (Degrees in Public Health) 

పక్ హె పాల్సీ వేబశేటరీ - పూనే. 
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29. పోస్టు (గాడ్యు యేట్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆప్ మెడికల్ ఎడ్యు శేవన్ 

అండ్ కీసెర్చ్ చండీఘర్ — న్నెహూ హాస్పిటల్ చేర్చు 
బడింది, 

80. లెస్టర్ ఆప్ ఇన్ స్టిట్యూట్ అప్ ఇండియా, కోహినూర్, సీలగిరీష్ 

వేక్సిన్స్ (Vaccines ) 

కి]. ఫార్మకోసోసియల్ లేబశేటరీ ఫర్ ఇండియన్ మెడిసన్, 

గాజియాభాద్. 

రీజనల్ కెన్సర్ రసెర్స్ సెంటర్ 

1. కలకతా ౨. మృదాసు శి. న్యూఢిల్లి 4. టాటా మెమోరియల్ 

హాస్పటల్, బొంపాయి, 

l, రాజకుమారి అమృత కర కాలేజ్ ఆప్ నర్సింగ్ - న్యూఢిత్తి . 

'బేచలర్ అండ్ మాస్టర్ డిగీస్ ఇన్ నర్సింగ్. 
2, సపీదర్ జంగ్ హోస్పిటల్ - న్యూఢిల్లీ - ఎ టీచింగ్ హోస్పిటల్ ఫర్ 

ర 

ది యూనివర్సిటీ కాలేజ్ అప్ మెడికల్ సెన్సెస్ డిల్లీ. 
ఆ వ మో అ జ Al ఎద జ ఓ ' యొ 

ద్వే సెరోళాజిస్ట్ అండ్ కెమికల్ ఎగ్జామినర్. - కలకతా - అనలిసన్, 

ఎనలాజికల్ మెటీరియల్స్ విలు బడ్ అండ్ (ఫిచెరక్ ఏ వీరమ్. 
౧౯ 

సెంటల్ వుడ్ లేబరేట*స్ 

1. సెంటల్ ఫుడ్ రీసెర్స్బొ అండ్ స్రెండ రైజెపన్ లెబెటుడ్, 

గాజియా బాద్. 

2. సెరటల్ ఫుడ్ , చుక్నా లజికల్ ర్సెర్స్ ఇన్ స్టిట్యూట్ -మెసూర్ 

ఏ. సెంటల్ ఫుడ్ లేబశేటరీ - కలకతా, 

పోషకాహారం 
మందులు, నె ద్యులు, ఆసుషతులు ఉన్నంతవమాూ తాన మనిష్. 

రోగరవంతంగా. ఉండగలడు అసి తలచడం భావ్యం కాదు. సరెన 

గోరం; సరియైన వస్త్రాలు ధరించడం, పరిశు[భ వాతావరణంలో 



గు మవావసతి వ్ 

సరైన వసతి నసొకర్యాలుకూ డా ఉండవలసిన అవసరం ఉండి. ఇక్క- జే 

సమస్య ఉత్పన్నం అవుతున్నది. 

ఈ సమస్య పరపా_రానికి (పభుత్వం కూడా ఎంతో శ్ర 
వపా స్తున్నది, కాని వ ఒక్క సంస్థ చే చేపట్టడానికి ఏలులేనంత పె 

ంసలపరంగాను చేశ ఆరోగ్యంతో 

సంబంధం ఉన్న వారందకు సహకారంతో చురుకుగా పని చేయవలసిన 

అవసరం ఉంది. 

అటి అణ 

సమస్య దది, వ్య కుల పరంగాను స 

పోషకాహారం లేకపోవడం (Malhutrition) భారతదేశంలో 

అనేక మరణాలకు చాధ్యతనహీంచే (పథాన కారకం (Major Factor) 

పాదరాబెద్లోను. నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్య్యూటిపన్ 

(National Institution of Nutrition) వారి సివేదికను అనుసకించి 

దేశంభో నూటికి 65 శాతం 1నుంచి 5 సంవత్సరాల వయస్సుగల 

పిల్లలు తక్కువ రాబడి వచ్చే తరగతులకు చెందినవారు. పేరు ఒక 

మాడిరిగా పోషకాహోరం లభించక బాధపడుతున్నారు. కాని 18 శాతం 

త్మీవంగా చాధపడుతున్నారు. మార్చి 1978 లో లోక్ సభలో శేం|ద 

ఆరో స్వశాఖ మంతి 60 మిలియన్ల జనాభాగల పిల్లలు పోషకాహారం 

లేక లభించక బాధపడుతున్నారని "తెలియజేశారు. అయితే ఏళ్ళకు 

న్ క్సి తగినంత దొరకకపోవడం కారణం (Calories Starvation). 

భారత దేశంలో (పతి సంవత్సేరం ఒక మిలియను జనాభ గల 

చాలబాలికలు (గ నుంచి $ సంవత్సరాలు) చనిపోతున్నారు. అయిళలే 

ఈ జనాభా మనబేశ జనాభాలో 16.5 శాతం ఉన్నారు. మనబేశంలో 

చవిపోయినవారి జనాభాలో విరు 40 శాతం ఉంటున్నారు. 

నున ేశంలో ఈ సమస్య పరిప్మ్కూ-రానికే. జే శేక్ 

"సెంటర్స్ (Day-Care-Centres) ను నెలకొల్పి పిల్లలకు సరిఅయిన 
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పోషకాహారాన్ని అందించే (పయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అంతే 

గాకుండా ల్ సంవత్సరాలు దాటిన విలలకు మధ్యాహ్న భోజనాలు 

కూడా అందజేస్తున్నారు. అటువంటి కార్యక్రమాలు మిలియన్ల కొద్ది 

ఉన్న పిల్లలలో కొంతమందికి మూ్యూతమే అందించే విలుఅవుతున్న ది. 

అయితే ఈ సమస్య ఒక్క- భారత బేశంలోనే కాదు ఆసియా, అ(ఫకా, 

_ సౌత్ అమెరికాలలో ఉన్న అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలోనూ (ప్రబలి 

(వ్యాపించి) ఉంది. అయితే ఇక్కడ గుణాత్మకంగా గాని పరవా 

తాత్మకంగా గాని ఆహారం లభించకపోవడం అనేది సమస్య కాదు. 

కొనుగోలుశే కి తక్కువగా ఉండటంవల్ల ఈ సమస్య ఉత్పన్నం 

అవుతున్నది. (పపంచవ్యా పష ంగాణన్న ఇదరిక మే కావలసినంత అహారం 

కొనుక్కో లేని పరిస్థితి కల్పి స్తున్నది. ఇది వైద్య సమస్య కాదు. 

అరోగ్యసమస్య కూడ కాదు, ఇది ఆర్జిక సంబంధమైన సమస్య. 

స్పెషల్ నర్య్యాటిషన్ (పో గామ్ 

(Special Nutrition Programme) 

దీనిని 1970 లో 6 సంవత్సరాలలోవు పిల్లలకు అనుబంధ పోవ 

కాహారం అందించడానికి _పారంభించడ మైంది, దరికం | పబలిడన్న 

(పదేశాలలో పిల్లల తేల్లులకు కూడా అందించబడుతున్నది. నగరాలలో 

ఉండే మురికి వాడలు, పెడ్యూల్డు "తెగలు, పెనుకొబడినవర్తాలుం జే 

[గొమోాణ [_పాంతోలను పేదరికం ఉన్న [పాంతోలుగా గు కొంచడ మైంది. 

ఒక్క- సంవత్సరంలో లి00 రోజులలో 20.25 [గాముల [(పోటేనులుం జే 

టట్టు 500 కేలరీల శకి లభించేటట్లు ఒక్కో బిడ్డ తల్లికి, 1245 
(గొములు. (పోటీనులుంజేటట్లు 200 - 800 (గాముల శ కి ఉత్పన్న 
మయ్యటట్టు, ఒక బాలుడికి పోషకాహారం అందించాలని సంకల్పించారు. 
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పోషకాహారం 

6వ పంచవర్ష (ప్రణాళిక కేటాయింవులు కోట రూపాయలలో 

కార్యక మం స్తాఅవుట్ ల 

(Plan Outlay) 

(1)... (2) 
'కేం్యద్యపభుత్వం 14.95 

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 214.55 
కేం దపాలిత (ప్రాంతాలూ 8.B4 

మొ త్రం 2814 

పృనఃపరిశీలించిన ఐదవ (పణాళికలో పోషకాహార కార్యక్రమాలకు కింద 

పొందుపరచిన రీతిలో కేటాయింపులు జరిగాయి. 

HUN 18148 మొతం 
స్కీము: రలగం' అంచనాపసిన సిఫార్సుకేసిన (పజొళిక 

వ్యయం కేటాయింపు కేటాయింప్పు. 

1. కనీస అవసరాల _ రాష్ట్రాలు, 4424 43.94 8818 
కౌర్యకమం' కేంద్రపాలిత 

(పాంతాలు 

ని ఆహార, పోషకాహార 

య! కేంద్రం కరక 1.97 14.50 

(కేంద్ర) అహా 
శాఖయొక్కు 

ga కేంద [గామిజోఖి కేందర 

వృద్ధి ౩ శాఖ పోషకాహార పూచిపడింధి శీశీత. 8.51 12.9§ 

కార్య|క్రమం Central 

Sponsored 

మొత్తం 00.25 60.42 119,67 



వరి 

(అఎపంచ ఆహార (నాజెక్టు 
(The World Food Programme Project) 

భారత చేశంలో 1976 మధ్యనుంచి పనిచేస్తున్నది. 6 సంవత్స 
రాల లోపు పాఠశాల పూర్వవు బాలబాలికలకు, చేవవాశైన గక్భెల 
తలకు పిల్లల తల్లులకు (పాశెస్టేద్యారా అనుబంధ పోషకాహారం 
ఇవ్వడం జకుగుతోంది. అస్సామ్, వీహోర్, సజరాత్ , కేరళ, మభ 

[(వభబేెశ్ , మహారాష్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ ౩ ఉ త్తర్మపటబేశ్ , మధ్య 

(వేళ్ లలో 20 లతల మంది పయోజనం పొంచేటబ్లు చేయడానికి 

1982 సంవత్సరంలో నిశ్సయించడ మైంది. 

కెవ్ CARE (A. R. 2) oprative for American Relief 
Everywhere) 

పాఠశాలలో చదువుతున్న పిల్లలకు, పాశ ళాల పూర్వపు పిల్ల లకు, 

అనుబంధ పోపకాహార కార్యక్రమాలు నిర్భహించణజానికిగాను, ఆహార 

పదార్ధాలను అంది స్తున్నాయి, పాఠ తొల పిల్లలకు 148 లతల టన్నులు, 

పాఠశాల పూర్వవు పిల్లలకు (Pre-School-Childreny 188 లతల 

ఓన్నుల ఆహారాన్ని 1979-80 లలో అందించింది. 

వైవాహిక వయోపరిమితి [Age of Marriage] 
1976 ఆగష్టు నెలలో, ప్రల 15 నుంచి 18 సంవత్సకాలు 

వయస్సు వరకు, పురుషులకు 18 నుంచి 21 సంవత్సరాల వయస్సును 

చెళ్ళివయస్స్పుగా నిర్ణయించడానికి లోకసభలో విల్లు (పవేశ వెట్టడ 

ముంది. “ఆపర్ సోపి) అంజు ఒక (ప్రత్యేక మైన దుక్ఫెణే పచెక్షవ 

సహాయంతో అంకే అపర సో్కో-ప్తో కడువులోని అవయవాలను 

పీక్నీంచడం. ఈ పద్ధతి. కడువునొప్పి; వంధ్యత్వం, కడువులో చిన్న 

గడ్డలున్న ప్పుడు మామూలు పరీక్షులవల్ల కనుగొన లేని కొన్ని గర్భకాశ 

వ్యాధులను ఫలానా జబ్బు ఉన్నవని నిశితంగా చూసి శెప్పవచ్చు. 

లెపకోస్కో-ప్ సెరిలై చెపన్ త్రీ గక్చిణిగా లేని సమయంలో 

అంకే ఇంటర్ వెల్ ౫శుమ్లోగాన్కి |పసవించిన ఒక నెల తరవాతగాని 

చట్టబద్దమైన గర్భ స్రావంతో అంశు M.T.P.తోపాటుగాని లేక 

అబార్షన్ అయిన వెంటనేగాని చేసుకోవచ్చు. 
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క్రిరి4 భారత జేశంలో సంఘ సంతేమ సేవలు 

5 వ పంచవర్త (పణాళికలో కుటుంబ సం క్లేవం 
కార్య కవరాలకు జరిగిన కెటాయింపుల 

కోట్ల రూపాయలలో 

107477 లో 1917.79 లో 5వ (ప్రణాళిక 
శమ కార్యక్రమాలు ఆశించిన ఉద్దశించిన మొత్తం 

సంఖ్య వ్యయం వ్యయం అవుట్ కే 
Anticipated Proposed outlay 

Expenditure outlay | 

(1) (2): (3) 

1. సేనలు నవఫరాలు 197.74 221.87 419.41 

సి (పజావిద్యు (Mass Education) B45 8.68 19,18 

3. కణ (Training) 6.17 5.90 12,07 

ఓ పరిశోధన, ఏలుసకట్టుట 2.45 గ్ర 8 9.08 

(Research and Valuation) 

పపంచదాళంకు | పాజెక గ | 247 0. (పపంచదా్యాంకు | పాజెష్ట 15,68 9.18 1.74 

6. మాకా శిశు ఆరోగ్యం 2.73 గ్, 84 ల్? 

7. నమీకివణి (organisation) 5,43 3,93 gal 

మొతం 237.65 29.71 497.88 



గృహవసతి  శ్రికిక్ 

కుటుంబనియం తణ న సాంవత్సరిక కెటాయింపులు, 

ఇరల్బృలు 1974-80 లో 

[కోట్ల రూపాయలలో | 

సంవత్సరం = శబాయింపు.. ఖర్చు. 

197475 54.14 62.05 

1975-76 68.20 80.61 

1976-77 70.18 172.98 

1977278 4 ee 98.61 98.9% 

1978-79 4 UL8t 107.55 

1979-80 4 ee 116.19 18.51% 

am md టీజర్ me 

ఈ తొాత్కా-లీకము (Provisional) 

25) 



కరర భారత చేశంలో సంధు సంవేమ శేవలు 

._ SIXTH PLAN OUTLAYS = 

ఆరవ [పణాళిక వ్యయం - 

[కమా కార్యక వుం 

సంఖ్య 

[1] డ్రై. 
Ll. 

= చె ద్యవిద్య పికోధన 

కనిస అవసరాల కార్యక్ర మఘూోలు, [గామానోగ స్రంకసం 

గీ) శేందం స్పాన్సర్ (౨౩20320 చేసిన స్కీములు 

B) తదితర న్యీ-ములు 

ము తేర 

క మూానిక బుల్ డిన్ జేన్ నియం[తేణకు 

ఆసుషత్రులు, డెస్పిన్సరీలం .. 

వైద్య (ప్రాచీన పద్ధతులు (Traditional Systems of 

Medicine) సోము యాపని, 

తక్కిన వ7 రా సర్వీసులు 

ము తం 
వాల. 



గృహవసతి 

345.83 

లికి" 

HEALTH SECTOR 
al వ 

శం గ సక్ష్రైరు 

కోల రూపాయలలో 

1974-79 1980-85 

రాగాలు కేంద్రం ము గేం రాహ్రా)లు శేం|డం "ము 3౦ 

శకేందపాలిత శేం దపాలిత 
[వాంతాలు [వాంతాలు 

(చ్చే (| [5,6 (| u 

— — — 10262 16850 271.12 

120.30 — 120.30 305.84 యు 305.84 

120.30 — 120.30 408.46 168.50 576.96 

— 268.17 268.17 235.002 289.00 52400 

| 45.00 

న 62.00 

. 2౦.౧0 

౧౭553 6766 293.19 [9 720.0 

. 7.50 

33533 681.66 1220.05 601.00 1821.05 

* ఈ ము తంలో రాష్ట్రాల 50 వాటా మలేకియానివారణ కార్య 

(_ కనూన
ికి జీటాయించిన 195.80 కోట్ల రూ॥లు కూడా ఉన్నవి, 



కరక. భారత దేశంలో సంఫఘు సంవ్కేవము సేవలూ 

కుటుంంబనియం(త ణ 

ఆరవ పంచవర్త _పణాళిక అవుట్లే (Outlay) 
[కోట్ల రూపాయలలో | 

[కమ (పథాన అయిటమ్లు 6వ |పణాళికః 

సంఖ్య [Major Iems| అవుట్ లే 

[Outlay] 

0) (1) [2] 
Ll. సేవా కార్యక్రమాలు, సరఫరాలు 687.70 

నీకల 8.08 

త్రి. పిశోధన, ఎ వెల్యూపన్ [87200600] 11.50 

bh. మానస్ మూడియా, విద్య §2.00 

[Mass Media and Education} 

క నూతా నికు అరోగ్యం 250.80 

గ్ర నిర్వహణ | Organisation | 19.50 

భారత జనాభా (పా జెక్టు 0.20 

 మొత్త౧ 1010.06 

వ్రంరుంంల సంక్షై వం నియం తణా 

కార్యకివరాలు 

పునః పరికీలత పంచను పంచవర్ష [ప్రణాళికలో 
రూ॥ 497.86 కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది, 

దాసి వ్యయాన్ని ఈ కింద పొందుపరచిన 

విధంగా వివిధ కార్య|క్ర్షమాలకు కేటాయింపులు 



ల్రి9 

ఆరోగ్యరంగంలో 6 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో రాష్ట్రాల 
వారీగా కేంద్రపాలిత సాాంతాల వారీగా కేటాయింపులం 

(కోట్ల రూపాయలలో) 

MNP CHV 

(కమ రాష్త్రాలు ముక్తం MPw తక్కా న 

ణంక్ట్యు లు లాం స్కాములను కార్య కనూలు 

కలుపుతూ 

(0) (1) (2) (కి) (£) 

1. అంధృపబేశ్, 65.00 24.39 40.61 

2, అస్సామ్ 82.00 12.00 20.00 

తి. బిహార్ 82.40 86.27 46.18 

4. గుజరాత్ 70.00 90.09 49.91 

5, హర్యానా 48.00 రి.5కి 89.47 

6. హిమాచల్ పశేశ్ 16.18 5.00 11.18 

7. జమ్ము, కాళీ ర్ 48.00 9.08 88.97 

రి. కర్ణాటక 65.53 20.08 45.50 

9. ిరళ 86.55 9.54 27.01 

10. మధ్య(పచేశ్ 94.00 86.07 57.98 

11. మహారాష్ట్ర 89.46 80.09 59.46 

12. మణిపూర్ 9.70 5,27 బీ, 4కి 



వీ 

కమ 
Lb రాస్టా లు 
నంఖ్య A) 

(0) (1) 

18. మేఘాలయ 

14 నాగాలాండ్ 

15. ఒరిన్నా 

16. పంజాబ్ 

17. రాజవఫాన్ 
థి 

150... సిక్కిమ్ 

49. తమిళనాడు 

20, [తోన్సర 

21. ఆ త్రరవచేశ్ 

22. _ పశ్చిమబెంగాల్ 

భారత చేశంలో సంఘ సంవేమ సేవలు 

MNP 
pyr CHV తక్కిన 

మొత్తం స్కీములను కార్యక్రమాలు 

కలువుతూ 

(2) (8) (4) 

 T.10 4,485 2.61 

8.00 2.97 5.038 

29.60 16.00 13.60 

49.00 18.77 కిక, 28 

40.98 17.43 ౨3.55 

4.85 1.39 95.96 

67.80 21.82 45.98 

8.56 ల. 5.20 

184 98 T7489 60.09 

84.00 25.88 58.12 

మొ త్తం రాష్ట్రాలు 1091.19 898.16 693.03 



[కమ శేందపాలిత 
సంఖ్య [పాంతాలు 

(0) (గ) 

ఇవ, అండమాన్, నికోబార్ 

దీవులు 

24. అరుణాచల పేక్ 

9౨5, చండిఘర్ 

26. దాదా, నాగర్ హవేలీ 

27. ఢిల్లీ 

28. నోవా, డామన్, 

డయ్యూ దీవులు 

99. లత. ద్వపాలు 

80. మిజోరమ్ 

ఏ1. పాండిచ్చేరి 

చొ త్రం కేం దపాలిత 

(వాంతొలు 

/ ౯. హూం నం = 

మొత్తం రాహ్హలు 

891 

కేం దపాలిత సాంతాలం న 

MNP 
Few త —-—CHV 

2 MPW తే కైన 
నీ-ములను  *ర్వే 
కలుపుతూ క్రమాలు 

(2) (3) (4) 
1.85 0.44 1.41 

8.05 4.00 4.05 

6.10 0.85 ఏ 25 

0.65 0.37 0.28 

$7.66 0.12 87.54 

14.00 0.55 13.45 

0.55 0.22 0.33 

7.00 3.26 3,74 

3.03 0.49 2.51 

128.86 10.30, 118.56* 

1220.05 408.46 811.59 . శేంద్రఫాలిత 'ప్రాంకాలు 

౫ సెట్టు 3) స్పాన్ఫర్త్ న్కీ ములకు కేటాయించిన వ్యయాన్ని (outlay, 

మినహాయించడ ముంది, 
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(గామోణ ఆరోగ్య స్కావంలో భౌల్క 

సంఖ్య కార్యక్రమం మచ్చ 

ప్] [Programme] [Norm] 

No 

[0] గ [2] 
Ll. శ మ్య్యూసిటీ ఆరోగ్య స్వచ్చంద (పతీ 1,000 మంది (గామి ౯౩ 

కార్యక రలు (పజలకు ఒకరు 
ఎట్ 

2, ఉపేేం[ డాలు 1:5000 కింద భాగాలలో 

జనాభా | Plains | మరియు 

తేగలున్న కొండ [పాంతా 

లలో 

లీ. పాధపిక ఆరోగ్య శేం డాలు 1: 30,000 

4. అవ్ గోడడ్ |పాధమీక అరోగ్య 1:1,00,000 చేదా ఒకి" 

శేండోలను కమ్యూనిటీ అరోగ్య  సొముజాయిక మండలానికి 
శకేండాల స్థాయికి తీసుకురావశం ఒకటి 
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కార్గెట్టం, సాధించిన పిగతులం 

1980 —85 

యూనిట్ 1-4-1980 నాటెస్టితి బాెటు §్ర1-8-1985 కి 
[Unit] [Position Obtain- [Target] కాగలస్టితి 

on 1—4—1980] అదనముగా [Position by 
[Additional] 31-3-1985] 

[3 in BENG 
లక 140 2.20 8.60 

అంకెలు 50,00౪ శ్ర0,000 90,000 

[Nos |] 

అంకెలు 5,400 దీనితోపాటు 600 అదనవు 6,000 
{[Nos.] 1,000 అదనపు [Sub [Additional] 

Siduary]} ఆరోగ్య (పాధమిక ఆరోగ్య 

శేందాలను కూూణా శేం[చాలు + 1,000 

స్థాపించింది. అస్ప| తులను [Sub- 

siduary Health 

Centres స్థాయికి 

తీసుకురావడం, 

అంకెలు 84౮ 174 514 

INos.] 
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(వ పంచవర్ష (ప్రణాళిక ఆరోగ్యం ధ్యయం 

(6 th five year plan - Health Objective) 
ఆరోగ్యం వై పెళ్టన వెప్టుబడ మసెవీ. గుణాత్మక "మెరుగుదలకు 

దారితీ స్తుంది. కనక ఆరోగ్యమనే విషయాన్ని మనం మొత్తంగా 

యాచించవలసిన అవసరం ఉంది. రశ్నీత మంచినీటి సరఫరా, ఆవరణ 

పారిశోంద్ద Ser వూతా కిశోసంకేమం వంటి అవినాభావ సంబంధం ఉంచ 

కార్యక్ర మాలన్నింటిని, అన్నిరకాలుగా సంబంధాలను: కల్పించాలి. 

(Establishment of Horigontal and vertical links) అటువంటి 

లిం కేజిలు ఉన్నప్పుడే కావలసినంతరీతిలో [ప్రయోజనాలను హాందగలం. 

వ్యాధులమోాద నూత మే జరిప పోరాటం విజయవంతం కాదు. ఎందు 

వల్చనం కే వ్యాధులకు అసలు కారణమైన పేదరికంమోద పోరాటం 

జరపాలి. అందువల్ల నే 6వ పంచవర్ష (పణాళికలో ఉద్యోగావకాశాలు 

ఎక్కు-వగా కల్పించడం, _ పేదరిక నిరూలన, జనాభా నియంత్రణ 

మానవుని జె వికావసరాలు తిర్చడానికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యాన్ని చ్చింది. 

ఇవన్నీ మానవ వనకుల అభివృష్థ కార్య[కమా నికి కావలసినంత సమ్మగ 

వంతమైన అంశాలు. _ [0668040666 components of the Human 

Resources Deve!opment Programme) 

కెం దరంగం 

శేందం సిఫార్సుచేసిన స్కీములలో (Central Sporsored 

Schemes) జాతీయ మలేకియూ నివారణ కార్యక్రమం (National 

Malaria Fradication Progranm:)నd8 196.44 కోట్ల రూపాయ 

లను శీటాయించడం జరిగింది. జాతీయ కుష్టుసి వారణ కార్యక మాన్ని 

(National Leprosy Control Programme) నేపనల్ స్కీమ్ 

ఫర్ (వీ వెన్సన్ ఆఫ్ వంపెయిర్ మెంట్ ఆఫ్ విజన్ అండ్ కం టోల్ 

ఆఫ్ బైెండ్-నెస్ (National Scheme for Prevention of 101= 
యా 

pairment vision and Control of Blindness లు బాగా 
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ఆచరణలో పెట్టడానికి, 1గామోాణ [పాంకాలలో శు లేరియా నివారణకు 

కూణా పథకాలు అభివృద్దిపర చడానికి అవకాశం కల్పంచడ మెంది. 

రాఫ్ట్ర9రంగం 

రవ పంచవర్ష (పణాళికలో మొదటి మూడు సంవత్సరాలలో 

ఖర్చు 159.92 కోట్ల రూపాయలని అంచనావేయడ మైంది. మిగతా 

రెండు సంవత్సరాలకు అంకే 1977-79 లలో 185.91 కోట రూపా 

'యలను సిఫార్సు చేయడ మెంది. 

సిటిలో నడు సున్న కార్య్వ|కెమాలకు కావలసివి మాడటానికి 

గామోణ నై ద్య సర్వీసులను ఏ సృతపరచజానికి అవకాశం కల్పించడ 

మెంది. సంవత్సరానికి సాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రానికి 12,000 రూపాయల 

మందులు ఉప ఆరోగ్య శేం డానికి 2,000 రూపాయలు అందించ 

డానికి సిర్టయించడ మైంది. వైద్య విద్యాభివృద్ధికి కూడా బగా 

దోహదంచేశారు. : 

నామాస్యరంగం 

ఈ రకంగా పునఃపరిశీలించిన ఆరోగ్యరంగ పంచమ పంచవర్ష 

(వణాళికా వ్యయం 681,66 కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపు జరిగింది. 

సామాన్యరంగంలో పునః పరిశీలించిన పంచమ పంచనర్గ (పణాళికా 

వ్యయం కోట్ల రూపాయలలో 

ఖ్ - 1974719 17719 పనఃపరిశీలించిన 
స్క ము ఆశించిన  ఆళించిన ఐదన (పజాళిక 

వ్యయం శకటాయింస్త న్యాయం 

1, రేర్మదం 2880 39.06 67.66 

శి కేంద్రం సిఫార్పు చేసింది 12438 140804 288.17 

శ రాష్టాళలు, కేం దహపాలిత 

(ప్రాంతాలు 159,92 185.91 345.83 

నాన్నా 

యు తం౦ e125. cool 601.66 
జలా 



896 భారత జేశంలో సంఘ సంగమ సేవలూ 

సెడర్యాల్డ్ కలాలు, సెడర్యాల్డ్ తెగలు, వెనుకబడిన 

వరాల సంకేవుం 
౧ ఆీళీం 

మన చేశంభో హెడ్యూల్డ్ కులాలు, హెశ్తూల్ల్ “తెగలు, వెనుక 

బడిన వక్షాలు, బలహీన వనాలలో వాలా ముఖ్యమైనవి. మన దేవః 

జనాభాలో సుమారు 15 శాతం 'పెచ్య్యూళ్త కులాలు, సుమారు 7 

శాతం కెకూూల్ల్ జలు ఉన్నాను. విరంతా కూడా సాంఘక, ఆరిక ల రే 

పద్యారంగంలో బాగా నెనుకబడి ఉన్నవారు. పె.త్యూల్ల కులాలు 

అనుభవించే ఒక (పల్యేక సమస్య “అంటరానితనం” అనే ఆచారంతో 

ఉన్నత వన్హాల లేక కులాల (ప్రజలు వీరిని దూరంగా ఉంచి చులకనగా 

చూసారు. భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన రాజ్యాంగ భ్మదతిలున్న 

జల్లా వే లీ + ాంరా a అస్పృశ్య తా నిర్మూలనా చట్టం ఉన్నా అంటరానితనం అనే దురా 

చారం ఇంకా సజీవంగానే బేశం పలుపాంతాలలో ముఖ్యంగా పల్లా 

[పాంతొలలో ఉండడం చాలా విచారకరమైన, దురదృష్టకర మైన 

విషయం. మెడ్య్యూల్డ కులాల (పజలు, సంఘంలో తదితర జాతులతో 

నివసిస్తూ దేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నారు. సెడ్యూల్డ్ కులాలకు ఉన్నత 

కులాల వారికిమధ్య ఎప్పుడూ సంఘర్షణ జరుగుతూ వే ఉంది. పెశ్య్యూల్ల 

తేగలు, సెక్యూర్డ్ కులాల [వజలవ లేకాక మిగతా సంఘానికి పాగా 

దూరంగా అడవృులలోనూ, కొండలలోనూ, లోయలలోనూ నివసించ 

x ప క చై ల కై ఒం అల గ జ డంతో, స్వాభావికంగా షెడూస్టల్ల కులాల సమస్యలకు, శ్వూల్డ్ 

తెగల (పజల సమస్యలకు వ్యత్యాసం ఏర్పడుతున్నది. 

"పెడూన్షల్ కులాలు 
Ue 

1971 జనాభా లెక్క-ల (పకారం హెశ్యూల్డ్ కులాల జనాభా 

8,24,80,251 మంది కాని 1981 జనాభా అక్కల పకారం ప్రి 

జనాభా ఇంకా పూర్తిగా వెలువడలేదు. 1981 జనాభా లెక్కల 

[పకారం ఆం|ధ|ప్రచేశ లో పీక జనాభా 79,61,780. అస్సామ్,జమ్మూ, 

కాళ్ళీన్, కర్హాటక, మధ్య పదేళ్ , మణిపూర్ , నాగాలాండ్, ఉత్తర 

పచేశ, పన్పీమ బెంగాల్ రాష్ట్రాలు, అండమాన్ , నికోబార్ దీవులు, 
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లతుద్విపాలను మినహాోయి స్వే పె.ళ్యూల్త్ క కులాల మొ త్తం జనాభా 

58,11,514 మంది (1981 Cences) మన చేశంలో కుల వ్యవస్థ 

ముఖ్యం. వ్పిధ వర్షాల (ప్రజలు చెప్పూ వృ తుల ఆభారంగా ఏర్పడింది. 

కులవ్యవస్థలో స్థూలంగా నాలుగు వర్లాలున్నాయి. 

1. (బాహ్మణ కులం 

ఏకు పరిపాలకులకు సలహాలిస్తూ పరిపాలనలో వారి మేధస్సును 

ఉపయోగించి పిపాలకులకు సహ కరంచేవారు. 

2. క్ష తియు కులం 

ప్ర్రు దృశ కాయులు, శే ర్యవంతులు. చేశరశుణ, పరిపాలన విరి 

కర రృవ్యం. 

3, వైశ్య కులం 

ప్కు వాణిజ్యం చేసేవారు. 

4. న రాద కంలం 

పీరు వై వృ తులనుకాక తదితర కార్యక్రమాలన్నీ చేవారు. 

వివిధ రకాలైన వృత్తులను (C1419) చేపగ్లేవారు. అంశు మంగలి, 

చాకలి, కుమ్మరి వీరంతా ఈ వరానికి జెందిన వారు. 

ఈ కరా ద కులంలో హాయమెన, అపరిశు[ భమైన వృత్తులు 

చేప్యువాలే సెశ్యూల్డ్ కులాలుగా రూపొందారు. కులాల బాచ్చు 

తగులలో మొప్ప మొదటి స్ధానం (బ్రాహ్మణులకు, తరువాత సనం 

క్షత్రియులకు, తరువాత స్థానం వైశ్యులకు, ఆ. తరువాతి : స్థనం 

కూ దులకు ఇన్వడం జరిగిందో కులవ్యవస్థలో అతినిమ్నజ్ఞానం షెచ్యూల్డ్ 

కులాలకు పవ్వబడింది. ప్ర్రు చేపట్టిన హేయమైన, అపరిళు[భమైన 

వృభులవల్ల, వ్స్పని అస్ప ఎ్రక్యోలని, అంటరానివారసి అ|గకులాలబారు 

అసహ్యాంచుకున్నారు. రోడ్లను ఉచ స వాళ్ళు, మలమూా|తాలను ఉడ్చి, 

వారి నె ప్రసపూద ఉంచుకొని మోసుకు వెళ్ళి పారవేసే పరివృ క్రి అతి 

హిన మెంది, సజంగా విరిచేత ఇటువంటి పని చేయించడం మన భారత 

సమాజానికే తీరని కళంకం. 
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అడరా న్్ తెగలం 
యి జ్ 

పషెడ్య్యూల్మ్ తెగలు సమాజానికి వారంగా ఆటవిక [పాంతాల 

లోనూ, కొండలలోనూ, లోయలలోనూ నివసించడంతో పీకి ఆర్జక 

స EN 5 గ ముత ల్ తై వ్యవస్థ అభివృద్ది చెంద లేదు, శ్యూల్ల కులాలు క్వూల్ల తెగలు, 

విద్యారంగంలా నూ, ఆర్థిక రంగంలోనూ, వెనుకబడ్డ వారె, అయితే 

పె.డ్యూూల్డ కులాలవారు అస్ప ల్రళ్వేతే సమస్యవన్లి (పత్వేకంగా బాధ 

పడటం, సమాజం బహామ్మ_రించడంవల పీకి అభివృద్దికి అవకాశాలు 

లోపించాయి. పషెశ్య్యూల్త్ తెగలు. సనాతనమైన వ్యవసాయ పద్దతుల 

వల్లను, నిటివనరులు లేకపోవడంవల్లను, వెబ్టుబడి లోపాలవల్ల ను 

a ళ్ ఆర్థికంగా నాగా వెనుక బాకాదు 

సంచార తెగలు శాశ్వతంగా ఒకచోట ఉండక ఒక (పచేశం 

నుంచి వేరొక పచేశానికి ఆహారం కోసం వృ త్రికోసం సంచారం 

చేస్తుంటారు. విముక్త జాతుల నేరారోపణల కారణంగా ౩ వాధపడటుం 

సహాజంగా జరుగునుండి. 

1971 జనాభా అక్కల పకారం పెత్య్యూల్త్ తెగల మొత్తం 

జనాభా 4,11,47,922 మంది. 1981 జనాభా లక్కలలో అస్పాం, 

హర్యానా, జమ్ము ర కాల్ళీరు; కర్తాటక మధ్యప్రదేశ్ , మణిపూర్, 
పంజాబ్, ఉ తర పేక్, పక్సిమ బెంగాల్" - రాష్ట్రాలనుంచి చండీభుర్ > 

శిల్పి, పాండిచ్చేరి కేరదపాలిత (వాం త "లనుంచి సమాభారం అందలేదు. 

ఈ రాష్టా/లను, శేం దపాలిత ! పాం'తాలను మినహోయి ౩ మిగతా 

రాష్ట్రాలు, శకేందపాలిత ప్రాంతాలలో మొత్తం 5,41,15,050 మంది 

పెడ్య్యూల్ల తేగలు ఉన్నట్లు, 1981 జనాభా లెక్కలు తెలియజే స్తు 
సన్నాయి. మన బేశంలో 4927 ఆదిమజాతుల సముదాయాలు ఉన్నాయి. 

ఏలో అత్యధికులు హిందూ మతానికి చెందినవారు. మిగతావారిలో 
శె) సవ మతస్థులు,  ఆడిమజాతులకు చెందిన మతస్థులు, జాద్ద 
మతెస్థులు, మహమ్మదీయ మత స్థులుకూడా ఆన్నారు. 
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షెడర్యాలైం కులాల కోసం సెడూ కలు తెగలకు భారత 

(పభుత్వం అందిస్తున్న వివిధ సేవా కార్య కమూలు 

పెచ్య్యూల్ల కులాలు, సెన్నూర్డ్ తెగలు 15 రాష్ట్రపతి ఉ తరు 

వ్రుల ద్యారా లీ4], లెక్తులై. (పకరణాలదారా సెశ్యూలులో పొందుపర 

బారు, సెశ్యూలులో ఇవుడ్చెన రకరకాల పషెచ్య్యూల్త కులాలు, 

పె.చ్య్యూల్మ్ తెగల (పజలకు (పభుత్వం వారు ఈ కింది సంత్మవు కార్యక 

మాలను చేపడుతున్నారు. 

x 
అస్స శతా నిర్మూలనా చట్టం 

ఈ చట్టం పరిధిని శివను మరింత కఠినంగాను అస్పృశ్యతా 

చట్టాన్ని 1955 (౧600000110 Offences Act 1955) అన్టచ్ 

బులిటీ అఫెన్సెస్ ఎమెండ్ మెంటు, మిసేకైనియస్ (Untouchbility 

Offences Amendment and Miscellanious Provisions Act 

1976) |పోవిజన్్ ఠమూాక్ట్ 1976 గా సవరించి 19 నవంబరు, 1976 నుంచి 

అమలులో చెట్టారు. ఈ సవరణలో (ప్రధానమైన చట్టం చేరును పౌర 

హాక్కు-ల రక్షణ చట్టం 1976 (Protection of Civil Rights Act 

1976) గా సకార్పడ మెంది. ఈ చట్టం అస్పృశ్యతా నిర్మూలనా చట్టం 

|పకారంవల్ల కలిగ సదుపాయాలను వర్తించే |పజలకు అందకుండా చే సే 

అ'తిగిలి తే, అతడు చట్టరీత్యా శిమౌస్ట్టుడు. అంతేకాక తదుపరి చేరా 

లకు శీమొరుసుమును ఎక్కువుగా చెల్లించవలసి ఉంది. 

వె పజెం కుషన్ ఆఫ్ ది ఫ్య్యూఫుల్ సక్ 1951( Representation 

ofthe People Act, 19D) లో ఉన్న 8వ సెఠ్ను (పకారం 

అబువంటి నేరం చేసినవానిని 6 సంవత్సరాల వరకు పార్ల మెంటు 

ఎన్నిష లలోనూ, రాహ్హ్రాల శాసనసభల ఎన్నిక లలోనూ, పోటీ చేయడానికి 

అనమ్షుడుగా పరిగణోసారు, 
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పౌర హక్ళు_ల రక్షణ చట్టం 

(Protection of Civil Rights Act, 18/0) 
ఈ చట్టం! తోని 154A సెషన్ [వకారం, రాష్ట్ర) (వభుత్యాలకు, 

శేందపాలిత 'పాంకాలకు, కేంద సహాయం వ్రవ్వడం జరుగుతుంది, 

ఈ చట్టం పిధిలో భాధితులై న పె.శ్య్యూళ్ల కులాల (ప్రజలకు 15 రాసూల 
అ a oC ‘ey! 

న. న్యాయసహాయం కరూణా ఉచితంగా చే స్తున్నది. ఈ చట్టం 

అమలును సకిగా చూడటానికి (ప్రత్యేక దళాలను 10 రాష్ట్రాలలోను, 

(వ త్యేకాధికారులను 6 రాష్ట్రాలలోను నియమించడం జరిగింది. జూన్ 

16, 1932 నాటికి ఈ చట్టం అమలును తీసుకున్న చర్యలను సింహోవ 

లోకనం ఎప్పటికప్పుడు సమాతచేస్తూ కమిటీలను కూడా వర్చాటు 

చేశారు. ఆంగ[పచేశ్ లోని పనిచేస్తున్న (పత్యేక సంచార కోరులతో 
లాలి i స) 

వాటు, (శ, కాకళం, మెదక్ జిల్లాలలో మూ” రెండు సంచార కోర్టులను 

ఏర్పాటుచేశారు. రాజస్థాన్ లో-లి, వీహార్లో-లి, తమిళనాడులో-4 

(పత్యేక కోరులను వర్పాటువేశారు. 
లా . 

లెజిఖుటర్లలో | పాతినిధ్యం 
గ య 

(Representation in Legislatures) 
రాజ్యాంగంలోని లిలి0, కిలి2 [పకరణాల [పకారం పెడూ్టూల్డ్ 

( డ 
కులాలకు, మెశ్యూల్డ్ జాతులకు నారి జనాభా నిప్పు త్తీనిబటై లోక్ నభ 

విధానసభ లలో సీట్లు శేటాయించబడ్డాయి. ఈ రకంగా రాజ్యాంగం 

(ప్రారంభ మైనప్ప జ్నుంచి 10 సంవత్సరాల వరకు ఇవ్వబడింది. దినిని 

పొడిగిస్తూ 25 జనవరి 1990 వరకు ఈ అవకాశం కల్పించారు. ఈ 

రక మన రిజ ర్వెపన్లు వ క్రెంచేలా, శేందపాలిత పాంతాలలో కూరా 

పార్ష ముంటకీ చట్టాలలు రూవాందింణారు. రాజ్యసభ, విధానపరిహ త్రూ 

లలా మ్మాతం అటువంటి రిజర్వేషన్లు అమలు లేవు. పంచాయితీ రాజ్ 

వ్యవస్థ “మొదలు వె పెట్తాక అటువంటి పాలినిధ్యం ౫ నానిక సంస్థలకు కూరా 

వర్శింప చేయడం జరగింది. 
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: ఆం[ధపచేక్ లో 
దేశంలో ఉన్న మొ త్తం లోక్సభ నీట్ల సంఖ్య 54 42 
అఆఅంటులో పెచ్యూల్డ్ కులాలకు రిజర్వు చేసిన సీట్ల సంఖ్య 79 
ఆందులో పెత్యూల్డ్ తెగలకు రిజర్వుచేసిన సీట్ల సంఖ్య 40 2 
"దేశంలోవున్న అన్ని రాష్ట్రాల శేం దపాలిత 

(వాంతాలతో మభానసభ సీట్ల సంఖ్య 8,997 294 
అండులో పెశూల్డ్ కులాలకు రిజర్వు చేసిన సీట్ల సంఖ్య 557 89 
అందులో హెశ్యూల్డ్ తెగలకు రిజర్వు చేసిన సీట్లు సంఖ్య శీ08 15 
సర్వసులలో రిజరేంషనం 

౨౮ 0౧ 

రాజ్య్యూంగంలోని క్రికిర వ (పకరణ [పకారం పెజ్య్యూల్త్ కులాల, 
తరగతుల సభ్యులకు, పరిపాలనా సమర్థత చెడిపోకుండా (పభుత్వ స్వ్వ్సు 
అలో రజ ర్వేపన్లు ఇవ్వజాలికి అవకాశం కల్పించబడింది. 16 (4) (పక 
రణం [పకారం (వభుత్వోద్యోగాలలో సరిగా (ప్రాతినిధ్యం లేని వెనుకబడిన 
తరగతులకు, ఆయా సర్వీసులలో రిజర్వేషన్లు ఇచ్చారు. - దీనిని ఆధా 
రంగా చేసుకొని సెచ్యూల్డ కులాలకు పె.డ్యూూలు 'చెగలకు రిజర్వపను 
నసౌకర్వాలు కల్పించడం జరిగింది. 

అఖిల ఛారత స్థాయిలో, ఓవెన్ కాంపి కుషన్ లో ఉద్యోగాలలో 
15 జాతం పెడ్య్యూల్ణ కులాలకు, 7 1]2 గాతం సెనూూల్డ్ తెగలకు 

_ రిజర్వు చేయబడ్డాయి. [(నూపుసి సాన “డా. ఉద్యోగాలకు (వత్యత, 
| రిక్రూట్ ముంటిలో పెశ్య్యూల్ల కులాలకు, మెశ్యూల్ తెగలకు వారి 

. Gs ల 
ఆయా రాష్ట్రాలలో వారి భాగం లేక వంతునిబట్టి వారికి ఉద్యోగాలు 

రిజర్వు చేయవలసి ఉంది. 
(తావు గోపి, “పిణ్క బడ్డి సర్వుసులలో డిపార్థ మెంటల్ పరీక్ష 

లలో ఉల్తీష్తలైన పెడ్యూర్డ్ కులాల, షెడ్యూల్డ్ తరగతులకు కూడా 
“15 శాతం, 7 1/2 శాతం రిజర్వేవన్ సౌకర్యాలు న ల్పీంచడం జరిగింది. 
క. కావలసినంత (పాకనిధ్యం పెశూూళల్డ్ కులాలకు, షెడ్యూల్డ్ 

తెగలకు కల్పీంచడాసికి వారి అ రృతలలోనూ, వయోఫరివిశులలోను 
గాడా సడలింపులు చేయడం జరిగింది. 

26) 
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శేందాలకి అనుగుణంగా రాష్ట్రాల సర్వీసులలో కూడా వీరికి 

| పాలినిధ్యం లేదా రిజర్వపన్ల సౌ కర్యాలు కల్పించ బడ్డ" యు, 

పె.న్యూల్ లో పొందుపరచిన [పాంతాల, పిత్య్యూల్ తెగల 

(వాంతొల పరిపాలన : 

ఆంధ్యవబేళ్ , విహార్, గుజరాత్, హిమాచల (పచేశ్ ; మధ్య 

(వబేశ్ , చుహారాష్ట్ట్ర, ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ లలోని 244 వ (పకరణం 

ఐదవ పె. -చ్య్యూలు (పకారం 5 "న్ని పాంతాలు షెచ్య్యూల్డ [పాంతాలుగా 

గురి రృంచబజ్ఞాయి. 

అస్పామ్, మేఘాలయా, విజోరమ్ కేందపాలిత పాంతంలో 

ఉన్న ఆటవిక [పాంతాలు (Tribal Areas) రాజ్యూంగంలోని 6వ 

పె.ళూ్యూల్ ననుసరించి వాలించడం జరుగుతుంది, పెడూూూలు (పకారం 

అవి స్వతంత్ర జిల్లాలుగా విభజించ బజ్జాయి. అటువంటివి ఎనిమిది (8) 

జిల్లాలు ఉన్నాయి. అస్పామ్లో దన్నణ కాణార్ కొండలు, మికిర్ 

కొండలు జిల్లాలు, మేఘాలయాలోని యునై అడ్ - ఖాసి - జై నియా 

(United Khasi-Jainshia Hills) కొండలు, జోవై, గారో కొండల 
జిల్లాలు, విచోరమ్ులోేని చక్కా లాఖెర్, పాపి జిల్లాలు, | పతీ స్వతంత్ర 

జిల్లాకు, ఒక కౌన్సిల్ ఉంటుంది. అందులో శి0 కి మించకుండా సభ్యులు 

ఉంటాను. పొలో నలుగురు నామినేట్ చేయబడతారు. మిగతావారిని 

వయోజన ఓటింగుడ్యారా ఎన్నుకుంటారు. ఈ కౌస్పిల్లకు పరిపాలన 

శాసన, న్యాయ సంబంధమైన అధికారాలు ఉంటాయి. 

సం వేమ, సలహా సంసలు 

(Welfare and Admisory Agencies) 
శేం|ద పోసు మం వైత్వశాఖ చ్చ చ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ 

తెగల అభివృద్ద్ కార్యక్రమాలు పఫోలనీ, ష్లాసింగు, సమన్వయూలను 

వూసే సంధాన మం తిత్వశాఖ (Modal Ministry), పతీ మంత్రిత్వ 

చాల, డిపార్ట్ మెంటు డాని సంబంధిక రంగానికి సంధానక రగా 

ఉంటుంది. శకేంద హోము వుం(లైత్వశాఖ, రాష్ట్ర పభుత్వాలకు; శేం[ద 

మం|డిత్వ'ళాఖలకు మధ్య లయేజన్ (Liaisan) గా పనిచే స్తున్నది. 



EE భారత చేశంలో సంధు సంతేమ చీవలు 

ఆగ ము 1975 లో రాజ్యాంగ పరంగా విర |పకరం (పకారం 

షుచ్య్యూళ్త కులాల, పుశ్య్యూల్త్ తెగల కమూపన్ ను ఏర్పాటుచేయడం 

జరిగిండి. ఇందులో నలుగురు సభ్యులుంటారు. అందులో ఒకరు 

(పత్యేకాధికారిగా షాక్య్యూల్ల కులాల, పషెడ్య్యూల్హ గల క మోపనరుగా' 

సియమించబడ తారు. పెరహక్కుల రతుణ చట్టం: 196 (Prote- 

ction of Civil Rights, 1976) ను అమలుపరచడం. అనేక సకీగసు 

లలో రిజ ర్వెషన్లు అమలుచేయడం, రాజ్యాంగ ఛ్నదతలు పెచ్య్యూల్ల 
అ — అ లా ణ్, ః రి కులాలు, పడ్య్యూల్ల వగల సాంఖున, ఆగక పీిస్టితులు తెలుసుకొని, 

s ea 

తీసుకొవలసిన చర్యలను సిభొర్సుచేయడం ఈ కమిషన్ విధులు. 

పార్లమెంటరీ కవింటిలం 

శ్చెచూంట్ |  మపమనయూాంల్ తై జంగ SE కులాల $9 తగల రా §ంN భ|దతేలనూ 

పరీకీంచేందుకు 1968, 1971, 1978 లలో భారత (పభుత(ం మూడు 

పార్ల మెంటరి కమిటీలను -వర్పాబు చేసింది. ఈ కమిటి పార్ష మెంటు 

స్టాండింగ్ కవుటీ (Standing Committee) గా ఏర్పడుతుంది. 

ఇందులో సభ్యుని పదపకాలం 1 సంవత్సరం మ్యూతమే, ఈ కవుటీలో 

వీ౦ మంది సభ్యులుంటారు. లోక్ సభ నుంచి 20 మంది, రాజ్య సభనుంచి 

10 మంది ఆంటారు, 

రాష్తాలలో ఉను సంకెము శాఖలు 
౬ ol we 

(Welfare Department in State) 
మెడ్య్యూల్డ్ కులాల, షశ్య్యూల్త “తెగల, వెనకబడిన వరాలవార్ 

Gs Gs ౧ 

సంవెమాన్ని చూడటానికి రాష్ట్రాలలోను, కేం దపాలిత పాంతా€ 

లోను (ప్రత్యేకమైన శాఖలు నెలపెల్పారు. ఒక రాష్ట్రానికి, ఇంకో 

రాష్ర్రానిక ఈ పరిపాలనా యం తాంగంలో వ్యత్యాసం ఉంది. రాజాన! 

గంలోని 164 వ |పకరణం (ప్రకారం బిహార్, మధ్య[పచదేశ్ , ఒరిస్మా 

రాష్ట్రాలలో గిరిజన సంక్షేమాన్ని చూడటానికి _పత్యేకమైన మంతుల 
నియమితులై నారు. మరికొన్ని రాష్ట్రాలలో, శేంద్రంలో ఉన్న పార్ల 
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మెంటారీ కమిటీలవ లే రాష్ట్ర విధానసభ సభ్యు లతో కమిటీలను ఏర్పాటు 

చేయడం జగింది, 

రాజ్యాంగంలోని 5వ. పె..థ్యూల్. | పకారం షచ్య్యూల్ 

పాంతాలు ఉన్న అన్ని రాష్ట్రాలలోను తమిళనాడు, పశ్చిమ బెంగాల్ 

ుతోసహ గిరిజన సలహామండలులను (Tribes Advisory Counzil) 

ఏర్పాటుచేశారు, ఇప్ రాప్త్రాలలొ గిరిజన సం చేనూనికి, [(వోత్చాహా 

నికి సంబంధించిన విషయాలలో సలహాలను ఇ స్తుంది. 

స్వచ్చంద సవా సంస్థలు (Voluntary Organisations) 
పె.శ్య్యూళ్ల కులాల, మెడ్యూల్ల్ జాతుల సంత్నేమాన్ని (పోత్స 

పాసూ అ నేక స్వచ్చంద సవాసంస్థ లున్నాయి. అఖలభారతస్థాయిల 

ముఖ్యమెనవి : ఢిల్లీలో ఉన్న హరిజన సేవక్ సంఘ్, కొత్త ఢిల్లీలో 

ఉన్న భారతీయ డి వెస్ట్ క్లాస్ లీనా అలహాబాద్ లోని ఈశ్వర్ - శరన్ 

ఆశ్రమం, కొ త్త ఢిల్తీలో ఉన్న ఇండియన్ శెడ్| కాస్ సొసైటీ, కొత్త 

శిల్లీ లోఉన్న హాంద్ స్వెపర్స్ సేవక్ సంఘ్, పశ్చీవు బెంగాల్ లో 

నశేందపూర్లో ఉన్న రామకృష్ణ మివన్, న్యూఢిన్తిలో భారతీయ 

ఆదిమజాతి సేవక్ సంఘ్, నెబ్లూరులోఉన్న ఆంధ్రరాష్ట్ర ఆదిముజూతి 

సేవక్. సంఘ చిరపుంజి, రాంచీ, పూరీ, సిల్వార్, సీల్లాంగులలో ఉన్న 

రామక్కెప్ల మిషన్, ఒరిస్సాలోని నిమఖండిలో ఉన్న కక్కర్ చాపా 

జశేపు, పూనాలోఉన్న సర్వెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సాసై ట్రీ, రాజస్లాన్ 

వోని టిలోనియాలో సోవల్ వర్క్- అండ్ రిసెర్ప్సెంటర్ సంస్థలు, 

భారత (పభుత్వం అనధికార స్వచ్చంద సెవాసంస్థ లకు (Non- 

Oificial Voluntary Organisations )పెశ్యూల్త్ కులాల, సెన్యూూల్డ్ 

న 

వగల సంకతేమానికి క కృపిచేసేవాటికి గాంట్లను కూడా ఇస్తున్నది. 

1981-82 లో దీనికోసం రూ. 140 లతలు మంజూరుచేశారు. 

సంక్షైను స్కాములు (Melfare Schemes) 
హెన్యూల్లు కులాల పెడ్యూల్లు “తెగల సం మేమానికి రాష్ట్ర 

(ప్రభుత్వాలు, కేంద (ప్రభుతం రెండు (పత్యేక (తీద్దవహి స్తున్నాయి. 
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గడచిన ఐదు పంచవర్ష ప్రణాళికలలో వారి సంశతేమానికి (ప్రత్యేక 

కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. దీనిక య్యే వ్యయంకూడా (పణాళిక, (పణా 

భికకు వెరుగుతున్న ది. 

_పణాళికల్ ఆయిన వ్యయం 

(కోట్ల రూపాయలలో) 

కాలము ఖిర్సు 

(ప్రధమ పంచవర్ష [ప్రణాళిక 1951-56 80 04 
కెండవ పంచవర్ష (ప్రణాళిక 1956-61 79.41 

మూడవ పంచవర్ష |పణాళిక 1961-66 100.40 

సాంవత్సరిక ప్రణాళిక లు 1966-69 68.50 
నాల్లవ పంచవర్ష [ప్రణాళిక 1969-74 172.70 

ఐదవ పంచవర్ష |పణాళిక 1974-78 296.19 
ఆరవ పంచవర్ష (పణాళిక (కేటాయింన్ర్రు 1980-85 24.00 

వ. కేంద సహాయం - హెశ్యూూల్డ్ తెగల 

ఉప్మ పణాళీక లకు 470.00 

పె.ళ్య్యూల్స్ కులాల అభివృద్ధికి కాంపోనెంట్ పణాళిక లలో 

ప్రత్యేక శేంద సహోయం 600.00 

ఇం కేకాకుండా రాష్ట్ర పభుత్యాలు, వారి ప్రణాళిశేతర బడ్జెట్ల 

నుంచి కూడా పెచ్య్యూల్ కులాల, సెడ్యూలు జాతుల సండేమానికి 

ఖర్ను వెడుతున్నారు. 

_పణళిక కార్య కవూలు (Plan Programmes) 
శేందం [పోత్సహించిన స్కీములలో (Central Sponsored 

Schemes) ముఖ్య మైన వీ ములను ఈ కింద పొందుపరు స్తున్నాము. 
జె | . | . 

1. కొచింగు ఇ వం (Coaching and Allied కలల 
శేం| ద రాష్ట ప్రభుత్వాల సక్విసులలోను, (పభుత్య సంస్థలలోను 

(Public-S -Sector- -Undertakings) బ్యాంకు స (సులలోను, జీవిత 
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ఖీమా | [| సామాన్యభమా సరీ(సులభోను పెం “-డ్య్యూల్లు కులాల సపెడూ ల్లా 

“తెగల (పాలీనిధ్యాన్న్ని మెరుగుపరచడానికిగాను వివిధ పాంతాలలో ఫా 

ఎగ్జామినెవన్ “క్రనింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటుచేశారు. ఈ శైయినింగ్ 

సంటర లో మయ్య్యూట్లు కులాల, కశ్య్యూల్డు తెగల అభ్యర్థులకు ఆసా 
గం న కక! Ce వె 

సర్వేసుల (వాతపరీతులకు బాగా తయార య్యెట ఖు నికర ఇవ్వడం జరుగు 
2 

తుంది. మార్చి 1982 నాటికి ఇటువంటి "కేర్యదాల సంఖ్య 47 వరకు 

నెలకొల్పగలవని అంచనా చేశారు, 

2. వెటటిక్ అనంతర ఉపకార వేతనాలు 

[Post-Matric Scholarships] 
పెన్యూల్డు కులాలకు, సెశ్యూల్డు "తెగలకు ఉపకార వేతనం 

ఇవ్వడమ నిది 1944-45 లో (పారంభమైంది. ఈ అభ్యక్థులు వారి 

చదువు పూర 3 చేసుకోవడానికి మెటిక అనంతర తరగతులలో వారికి 

ధనసహాయం అంది స్తున్నారు. [పారంభంలో సె పెశ్యూల్లు క కులాలకు 114, 

పెచ్య్యూల్లు తరగతులకు 89 రూ॥ ఉంపే ఈ ఉపకార వేతనాల సంఖ్య 

లశులను తాకుతున్నది. 

సంవత్సరం షెణ్య్యూల్డ కులాల పెడ్యూల్డే తరగతుల 
ఢం య్ 

ఉపకార వేతనాల సంఖ్య లక్షలలో 

08882. 680 

1980-81 5,65 

1979-80 4.90 

పారంభించిన సంవత్సరం ఉపకార వేతనాల సంఖ్య 

1944-45 లో పెసర కులాలకి 114 

ప్రారంభించిన సంవత్పరం 

1948-49 లో 3 పెయ్య్యూల్డ్ తరగతులకు 89 
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1980-81 నుంచి నెలసక ఆడాయం రు, 750/- లు ఉన్న వారు 
కూజా ఉపకారవేతనం పొందడానికి అకు తే, 

3. బాలికా వసతి గృహాలు (గ Hostels) 
ఉన్న గృహ సౌకర్యాలు విస్తృతపరచినా వసతి గృహోలను 

డు కా న వ ర ఎర్పర చడానికి రాహ్లాలకు, కెందపాలీత [వాంతాలకు శకేందం ఆర్భిక 

సహాయం అంది స్తున్న ది. పె.ళ్యూల్త కులాలు, పెశ్యూూల్డ్ తగల 

బాలికలకు ఉపయోగపడే ఈ కార్వ|కమానికి రవ పం చవర్ష |పణాళికలో 

18 కోబ్లు మంజూరుచేశారు. ఇందులో 1981-89 వ సంవత్సరానికి 
రూ, 2.75 క్ు శేటాయించడం జరిగింది, 

4. పరిశోధన, శిక్షణ (Research and Training) 
ముతా అ 3 ర్ ర్ ( 

కూల్ కులాల అశ విద్యాభివృద్ధి కీ, వివిధ కార్యక్రమా 
లను రూహండించడం, అమలుపరచడం అయిన కార్య[క్రమూల 
అమలును పర్యావలోకనం చేయడం వంటి పరిశోధనలను (5016165) 
నిర్వ 3 ౦చే సంస్లలకు మొత్తం దానికి కావలసిన ధనసహాయాన్ని యి 
శేం|ద| పభుత అంది సున్నది. అయితే ఎకు.వగా సడి వాడి 
రద పభుత్వం స్తున్న యిత ఎక్కువ ఈ స్ట వా 

ఆక్భక సమస్యలపై శేం్యదీకరించబడి ఉంటుంది. సంబంధిత శాఖ 3సెర్టి 
ఎడే (జరీ కమిటీ అటువంటి పరిశోధనా శకేం[డాలకు (గ్రాంటు ను ఇచ్చే 
విషయాన్ని నిర్హయి స్తుంది. అటువంటి సంస్థలకు 1981-82 లో ఇవ్వ 

అ 

ఈ 

థి 
pd 
“Oo 

తల వెట్టిన రూ. 25 లతలలో రూ. 5,69,000 లు ఆర్థిక సహాయం 
అందించడం జిగింది, 

Na ఠి ట్రై 
| ఎ. బుక్ బ్యాంకు స్కీము [Book Bank Scheme] 

రాఫూ/లభో, రా )ం(State) మద్దతు లేక బాధపడే పెశ్యూల్డ్ 

కులాల, పెశ్వూూల్డ వాగుల ద్య; వ్రంజసిరింగు నిద్యాక్థాల కోసం అచ్చు 
వున్న కాలను అందించే న్కీమును శేందం (వవేశ వెటింది. 

౬ 
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6. వేష టిక్ పూర విస్యలలొ ఉపకార వెతవాలు 

(Pre-Matric Scholarship) 
1977-78 లో (ప్రారంభమైన స్కీములో దుర్భర వృత్తులను 

{unclean occupation) చేష్టా న్య వెంజర్ల వంటివారి పీల్లలకు 

6వ తరగతి నుంచి, 10 వ తరగతి 4 వరకు ఒక్కా విద్యార్థికి ఒక్క నెలకు 

. కవ లు ఇవ్వడం జరుగుతున్న ది. 1981 - 82లో ఈ స్కీము 

అమలుకు, రాష్ట్ర (పభుత్యాలకు రూ. 48.79 అతులు మంజూరు 

చేయడం జరిగింది. 6 వ పంచవర్ష ప్రణాళికలో రూ. రి కోట్లు మంజూరు 

చేశారు, 

"పెడవా వల్ కులాల అభివృద్ధికి బృహత్తర | పణాలిక 

(Strategy for development of Scheduled Castes), 

మెన్యూల్డ్. కులాల త్వరిత అభివృద్ధికిగాను? క్రి అంశాల 

(ప్రణాళికను వేయడం జకిగింది, * 

1) రాష్ట్రాల కేంద మం,(లిత్వశాఖల స్పెషల్ కాంపోనెంట్ 

సానులు, 

11) రాష్ట్రాలలో పె.మ్య్యూళ్ల కులాల అభివృద్దికి "స్పెషల్ కాంపో 

నెంట్ న్లానులకు ప్రత్యేక శేంవ సహాయం, 

111) రాష్ట్రాలలో “స్తూ ల్ కులాల అభివృద్ది “కార్పొ రేషన్లు 

ఏర్పరచడం, 

ఈ స్పెషల్ “కాంపొనెంట్ పనులలో సామాన్య అభివృద్ది 

రంగంలో స్కీ-ములలో వది సె -మ్య్యూల్డ్ కులాల అభివృద్దికి ఎక్కువగా 

దోహూదపడుతుందన్న దానిని గుర్తించడం, కొన్ని పె.క్యూల్ల కులాల 

 కుబుంచాలను మురుగుపంచణానికి బాగ్టెట్ పెట్టుకోవడం. ఇందులో 

(పథాన ఢ్వేయమేమం రీ వారి రాబడిసి పెంచడం వారి అభివృద్ధి! 

సాంఘీక, విద్యారంగాలబో కూడా దోహాదపరచడం. 
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కొట రూపాయలు 

6 వ పంచనర్ష (పణాళికలో మొత్తం శేటాయింవు 46,881.80 

6 వ పంచవర్ష [పణాళికలో స్పెషల్ కాంపోజ్ నెంట్ 

పూను కేటాయింపు ,481.91 

2. [పత్యేక కేంద సహాయం 

[508041 Central Assistance] 
స్పెషల్ కాంపోనెంట్ ప్తానులను, షెశ్య్యూల్హ కులాల సం షేదూం 

కోసం చేపట్టిన రాష్ట్రాలకు (పక్వేక శకేం|ద సహాయం లభి స్తున్నది. 

పె.చ్యూళ్ల కులాల జనాభా, వెనుకబడినతనం, నారి సంవేమానికి 
రాష్ట్ర (పభుత్యాలు, కేం దపాలిత [వాంతాలు చేస్తున్న కృవిమోాడ 

ఆధారపడి రాసా లకు (పత్యేళ "కేంద సహాయం అంద చేయబడుతున్న దె. 

ఈ సహాయాన్ని రాష్ట్రాలు, శే్యదపాలిత పాంతాలు, సుడ్యూల్డ్ 

కులాల అగ కాభ్యున్నతి వెంపొం జేశీతిలో రకరకాల కార్యక వమూల్నక 

ఖర్చు పెట్టాలి. 

(రూపాయలు కోట్లలో) 

సంవత్సరం రాష్ట్రిపిణాలిక S.C.P. . శాతం పక్వేక 

శకిటూయింపు కేటాయింపు "కేం Eu 

సహోయలం 

1979-80 5,967.08 240.54 £4.08 5.00 

1980-81 7,140.21 547.84 7.67 100.00 

1981-82 8,229 81 632,76 7.69 110.06 
న న EM ii. = వా 

పెచ్యూల్డ కులాల అర్జీ క అభివృద్ధికిగాను, హెశ్యూల్డ్ కులాల 
అభివృద్ధి (కార్యక్రమం) కార్పొ రేవన్లు. అర్ధిక సంస్థలకు; సుశూ ల్ 
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కులాలకు మధ్య మద్యవ ర్తి రి త్వం వహీ స్తుంది.. వీటిని దలకొల్పడా నికిగాను 

49 : 51 నిహ్ప తిలో కేయ్యద [పభుత్వం షేర్ క్యాపిటల్ కుగాను రాష్ట్రా 

లకు [గాంట్లను ఇ స్తున్నది. ఇవి 17 రాష్ట్రాలలొ ఉన్నాయి. ఆయా 

కుటుం హాలకు యూరి నల్ వుని బుణసహాయం (Marginal Money -. 

Loars Assistance) కూడా కార్బో రేషన్ అంది స్తున్నది. ఈ 

Boles ఇప్పుడు రూ॥ 12,000 పోట్లు వరకు మార్జినల్ మనీ రుణ 

యం చేయగలరు. 

ఈ కార్పొ రెషన్లకం (గాంట్లు. 

(రూపాయలు లతులలో) 

సంవత్సరం రాష్ట్ర (వభుత్వ వాటా శేం్మ దం విడుదలచేసింది, 

1978-79 170.55 50.00 

1979—80 708.16 1.224.00 

1980-81 1,408.00 1,800.97 

1981-82 1,867.56 1,882.87 

సెడ్యూల్డ్ తెగల అభివృద్ధి [Tribal Development] 
రివ పంచవర [ప్రణాళిక వో పెచ్య్యూల్త తెగల అభివృది ఒక 

ప. G థి 
కొత్త వూ్య్యూహోన్ని (stategy) రూపొందించడం జరిగింది, ఈ వ్యూహం 

(వకారం స౦ శాతం కొంకు ఎక్కు-వమంది పెన్యూల్డ్ “తెగల జనాభా 

ఉన్న [పాంతొలను వేరు చేసి వాట్ అభివృద్ధి! ఉప పణాళికలను( Tribal 

Sub-Plansy వేయడం జగింది. మెస్యూల్డ్ "తెగల ఉపషపణాళీక 

సూ చాల భ్యాయం, 

1 తక్కిన పాంతాల అభివృద్ధి స్థాయికీ 'పెక్య్యూల్త తెగల [పాంతాల 

అభివృద్ధిని సాధించడం. 

సెక్యూర్డ్ పగల సముదాయాల గుణాత్మక జీవితాన్ని. మరుగు 

పరచాలి. 
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ర్ వ పంచవర్ష (వణాళిక పత్యేక శేంద సహోయం రూ. 120 

కోటు 6వ పంచవర | పణాళిక్రలో (పత్యేక శేంద సహాయం కేబా 
m౧ ర ~~ , 

యింవు రూ, 470 వోలు. 

ఈ మై)బల్ సబ్ పానులను అమలుపంచే 19 రాసా లు శేంద 
a (౧ ర 

పాలిత | పాంతెాలలోనూ 180 సమ్మగ పషెత్య్యూల్డ్ల తగల అభివృడ్స 
త్ 4 

(పా జెప్టలను (Integrated Tribal Development Projects} 

ఏర్పాటుచేశారు. 

రా తవ్వా ల్సి = ణా ట్రైబల్ రి'సెర్ఫి ఇన్వాట్య్యూట్ 

(Tribal Research Institutes) 
_మెన్యూల్డ్ "తెగల పక్ ధనం శిక్షణా సంస్థలను ఆంధ పబేళ్ + 

అస్సామ్, బీహార్, గుజరాత్, కేరళ, మధ్య సబేళ ; మహారాష్ట్ర)? 

ఒరిస్సా, రాజస్థాన్ ఉ తర్మపచేకే పశ్చివు బెంగాల్ లలో ఉన్నాయి- 

సిబ్బంది శిక్షణ, ఉపషపణాళికలను (Tribal Sub Plans) రూహెందిం 

చడం వాటి అమలుతిరు మొదలై న విషరూలడై అన్వేషణచేసి గిరిజ 

నాభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపరు స్తున్నాయి. 

వెనుకబడిన వర్గాలవారి సంక వుం 

మన దేశంలో సెన్ఫూల్లు కులాలు, పషెచ్య్యూల్లు తేగలు 

మామే కాకుండా సాంఘిక, తక రంగాలలో వెనుకబడిన వర్షాలు 

అనేకం ఉన్నాయి. రాజ్యాంగంలోని 540 వ [పకరణం [ప్రకారం 1958 

వ సంవత్సరంలోనే కాకా సాహెబ్ కాలేకర్. (Kaka Saheb 

Kalekar) అధ్వర్యంలో పీకి లిస్టు తయారు వేయడానికి కమిాపను 
ఏర్పాబు చేయడం జరిగింది. కాని పెద [పయోజనం లేకపోయింది. 

వెనుకి బడిన వర్తాలుగా గురించడానికి సాంఘీక, అర్థిక విద్యా 

రంగాలలో వెనుకబడినతనమేకాకుండా ఈ పరిసితి ఏకంగా. ఒక 

సాంఘిక సమూహంలో వంశే పారంపర్యంగా వెనుకసీడి ఉండాలి. 
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1967 తో సాంఘీక సంకేమ శాఖలో చెనుకొబకిన తరగతుల 

సండెమానిశె ఒక డై శెక్టర్ - జనరల్ను నియమించడం కూడా 
చెరిగింది, 

"వెనుక బడిన తరగతులవారి సంచేవుంకోసం సర్వెంట్స్ ఆఫ్ 

ఇండియన్ సాసెటీ, పూనా; ఆలిండియా బాక్ వర్త క్షా సెన్, ఢిల్తి 

వంటి స్వచ్చంద సవా సంస్థలు కూడా కమ్ చే స్తున్నాయి. 

కేం దీయ విద్యాలయాలలో పద్యన భ్యసిం చే తగిన తక్కువ 

రాబడివన్తాల నారిపిల్లలకు 17 1/2 . ప్రతిభా ఉపకార వేతనాలు ఇవ్వడం 

జరుగుతంది, కొన్ని పబ్లిక్ పాఠశాలలు తెగిజన్న వెనుకబడిన 

తరగతుల విద్యార్థులకు కూడా ఉపకారవేతనాలు ఇ స్తున్నాయి. 

"మొదటి 18 సంవత్సరాల (ప్రణాళికా కాలంలో రూ. 27 కోట్లు 

"వెనుక బడిన వచ్చాలనై వెచ్చించడం జరిగింది. 

ఏ. పి. మండల్ అధ్వర్యంలో రెండవ, వెనుకబడిన వర్హాల 

కమోాపను' తన నివేదికను డిసెంబరు కి1, 1980 లో కేరద్మపభుత్యానికి 

సమర్పించడం జరిగింది. కాని దానివై _వభుత్యాలు ఏ రకయెన చర్య 

ఇంతవరకు తీసుకో లేదు. 

శకెంద పభుత్వం బ్రంకా వెనుకబడిన తరగతులవావి సంవేమంపె 

చెప్పుకోదగినంతగా  శేందీకరణ వేయలేదు. దేశస్థాయిలో ఈ 

తరగతుల గు ర్థింవునుకూడా శకేందం "తెలియ చేయ లేదు. 

[ప సుతానికి ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్మ)0 వెనుకబడినవారి సంటే 
— రి అ 

మాన్ని చేపటుతున్నది. 

ఆం|ధ|పచేశ్ లో వీకి సంవేవూనికి చేపే కొన్ని కార్యక్రమా 

లను ఈ కింద పొందుపరచడం జరిగింది. 

1. రాష్ట్రా ప్రభుత్వ సరసులలో 25 శొతం ఉద్యోగాలు వెనుకబడిన 

తరగతులకు "కటాయించడ ముంది, 

2 అన్ని రాష్ట్ర (పభుత్వ విద్యాలయాలలో ను, శ్్షణా సంస్థలలోను, 

25 శాతం సీట్లను వెనుకబడిన తరగతులకు కటాయించడ మెంది, 



లే, 
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నెనుక బడిన తరగశ్రుల ఆస్థి ౩ "భివృద్దికోసం అభివృద్ది కార్పొ రేషన్ ను 

కూజా నెలకొల్పింది. 

అర్హత కలిగిన ఏద్యాస్థలకు విద్యాలయాలలో ఉచిత విద్యాబోధన 

ఉచిత భో జనవసతి నెకొర్యాలు కల్పించడం జరుగుతోంది. 

షడూూల్ కులాలకు, షెడర్యాల్ జాతులకు 
భారత రాజ్యాంగం ఇ నిన భృ దతలు 

రాజ్యాంగంలో 17వ ఆర్టి కల్ [పకారం అస్ప లేత రద్దు చేయడ 
మెంది, అస్ప ఎ్రశ్వేతేను పాటించడం నిసుధించారు. 

రాజ్యాంగంలో 45 వ ఆర్టికల్ (పకారం వారి ఆర్థిక నిద్యాసంబంధ 
మైన . అవసరాలను [పోత్పహించాలి. అంతేకాకుండా వారికి 
సాంఘిక న్యాయం జరిశెటట్టు రక్షణ కల్పించడం జరిగింది, 
రాజ్యాంగంలో 25 వ ఆకల్ (పకారం హిందూ "దేవాలయాలు 
అన్ని హందూ బేవాలయాల చట్టం పకారం హిందువులందరికి 
(పవేశం కల్పించాలి... 

ఆర్టికల్. 15 [పకారం దుకాణాలలోను, హోటల్ లోను, ఇతర 
శెన్గారెంట్ లలోను [పజూ వినోద సలాలలోను అందక£కి నెలకొ ల్పే 
నూతుల వాడకం విషయాలను చెటువుల "వాడక విషయంలోను 

లి 

స్నానఘట్టం వాడక విషయంలోను | పవేశించడానికి చేదా అనుభ 
వించడానికి వారికి వ రక మైన అంతరాయం లేకుండా చేయడ మెంది. 

అర్బృాగనల్ లు 19 (5) (పకారం షెడ్యూల్ తెగలకు హక్కులు, ఆస్థి 
పాస్తులు రవ్నీస్తూ శాసనం చేశారు. 

ఆర్థ కలలు 16, 885 (పకారం (పభుత్వ సర్భసులలో వె వారినుంచి 
తగినంత (పాతినిద్యం లేనప్పుడు వారికి కోన్ని ఉద్యోగాలు రిజర్వు 
చేశారు, 

ఆరె కల్లు 29 ప ప లి 
వ్ (పకారం రాఫాల లేదా రాష్ట్ర నిధులతో నడిపి 

స్తున్న విద్యాసంస్థలలో ప్రవేశం తిరస్క-రించడాన్ని నిషేధించడం 
జరిగింది, 
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రి, ఆర్థి కలలు లి, 382 ల [పకారం లోక సభలోని రాష్ట్రా విధాన 

సభలలోని 25 జనవరి 1980 వరకు (పత్యేక _సాతెనిధ్యం కల్పించడ 

మైంది. 

9. అక్బకల్లు.. 164, శికిరి ల (ప్రకారం 5 వ పెమ్యూల్ ప్రకారం. 
షెడ్యూల్ తెగల సలహా మండలులను, (పల్వేక శాఖలను అన్ని 

రాసా లలోను నెలకొల్పాలని _చెప్పడముంది, "కేరదంలో చారి 

సం షెనూన్ని (పోత్సహీంచడానికి, వారి అవసరాలను తీర్చడానికి 

ఒక (పత్యేక అధికారిని నియమించడం జకెగింది, 

10. ఆక్జికల్లు 24, వివ, 6వ పెన్ఫ్యూల్లి (పకారం హెశ్యూల్డ్ కులాల 

సెమూాంల్ తెగలకు (పతే క ।; పాంతాలను నిర యించాను, 
Ge రా 

1976, పౌరహక్కుల రక్షణ చట్టం 

(The Protection of Civil Rights Act 1976) 
1955 అస్పృశ్యతా చట్టం (1955, Untouchbility Act) ను 

1976 లో సవరించి 1976, పౌరహక్కుల రక్షణా చటం (The 

Protection of Civil Rights Act, 19/76) గా తిరగి నామకరణం 

చేయడ మైంది. అస్పృశ్యతను ఇది పాటిస్తున్న వారిని కఠిన శిక్ష విధించ 
వానికి ఈ చట్టం నవంబరు 1976 నుంచి అవులులోక్షి వచ్చింది. 

రాజ్యాంగం (ఉస్వ సవరణ బిల్లు, 1980 (Constitution 

(45 th Amendment) Bill 1980) 1990 జనవరి 25 లో పాస్ 

చేయడ మెంది. ౨5-1-1980 నుంచి అవులులోనికి వ స్తుంది. ఆర్థి కల్ 

924 (పకారం 30 సంవత్సరాలు అనే దానిని, 40 సంవత్సరాలుగా 

మార్చాలని సవవంచట మెంది, 



మనదేశంలో సమస్యలు, నెవాట్టలు పూర్వం నుంచి ఉన్నారు 

అట్లా?! సంస్థలు కూడ ఉన్నాయి, అయితే పూర్వం ఉమ్మడి కుటుం 

వాలు, (గామ పంచాయితీలు, మతపరయెన సంస్థలు; కులవ్యవస్థ- 

ఈ సేవాకార్యాన్ని నిర్వహణ శే స్తుంజేవి. అయిపో కాల క మేణా 

ఈ సంస్టలలో మార్చులువచ్చి బలహీనమెపోయాయి, అప్పుడు 

సేవార్షుల సమస్యలను, ఆవసరాలను తీర్చటానికి సంఘం ముందంజ 
థి బి 

వేయవలపి వచ్చింది. 

మనము ఈ పాఠ్యాంశేంభో ముఖ్యంగా మూడు పదాలను 

అవగాహాన చేసుకోవలసి ఉంది. 

శవా కార్యం (Social Service) 

ఇ. సాంఘీక సేవా కార్యాలు (Social Services) 

ల. సాంఘిక సంఠేవు సేవా కార్యం (Social Welfare Services} 

సాంఘిక నేవాకార్యం అంశే ఒక స్వచ్చుంధ స సేవా కార్యక ర్న 

ఆపదలోవున్న వ్య కీని జాలితో ఆదుకొంకే దానిని సాంఘిక సేవా 

కార్యం (Social Service) అంటారు. అతడు సహాయం చేయటానికి 

అతనికి ఏ విధమైన వృ త్తి పరిజ్ఞానం అవసరంలేదు. అతడువేసిన సేవ 
వణికవైంనది. 

సొంఘిక శే అవా కారక్షం అంక సంఘంలో బలహీనువై స వర్షాల 

వోళికి (ప పల్యేకంగా అందించే సేవాకార్యం,. ఈ సేవా కార్య క్రనాాలు 

సర్వ క్త ౦చటానిక్రి అతనికి లేదా ఆ సంస్థకు కొంత సమస్యా పరిజ్ఞానం 

అవసరం. ఈ సేనా కార్యం తుణిక మైెందికాదు. ఈ (ప్రత్యకమైన నే ణో 
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కార్యం అందించడంవల్ల వెనుకబడిన వర్షాలు, బలహీనవర్లాలు, 

సంఛుంలోఉన్న బల వై-న వర్తాలతోను అభివృద్ధి చెందిన వర్షాల స్థాయికి 

చేరుకో వటానికి వేలు లుగుతుంది. 

మన భారత బేశంలో ముఖ్యంగా ఈ సాంఘీక సంవేమ సేవా 

కార్య క్రనూలను, _వభుత్వం,. స్వచ్చంద సేవా సంస్థలు నిర్వహ స్తున్నవి, 

స్వచ్చంధ 'నెవాసంస్థలు చేపడుతున్న సంవేవు "సవా కార్యాలను 

గురించి తరువాత అధ్యాయంలో సవివరంగా ఇవ్వడ మైంది. 

ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా _పభుళ్వం చేపడుతున్న సం తేమ 

"సేవా కార్యస మాలను సరించి చి దాం. 

భారతే చశం సం కమ ₹ రాజ్యం. 'సంషేము రాజ్యంలో పజలందరూ 

క్షషిస (పమాణంలో జీవితాన్ని గడిపెటట్లు చూడటమే సం మేమరాజ్య 

భావన, అందువల్ల మన (పభుత్వం ప్రజలక్షు లాభదృష్ట్రితో కాకుండా 

సేవా సంకల్పంతో అనేక సాంఘిక సేవా కార్యక మాలను, సాంఘిక 

సంవేవు సేవా కార్యాలను వేప ట్ తనకు సాధ్య మై మునంతరీతిలో సహో 

యాన్ని అంది స్తున్నది. 

సాంబంక సంక వుం - రాజ్యాంగ ధనియాలు 

వెరి వ | పకరణం (Article 38) రాజ్యాంగంలో దేశ (పజల జీవి 

తంలో సాంఘుక, ఆ స్పెర్ం రాజకీయ రంగాలలో న్యాయం అంచేటట్టు 

ఒక సొంఫికి న్యనస్థ "(Social Order) ని పజల సంకెమం కోనం 

సాధించాలని సల్రియశచే స్తున్నది. 

Article 38 of the Constituuon affirms that “The 

State shall strive to promcie the Welfare of the people 
by securing and protecting effectively as it may provide 

a social order in which justice, social, economic, politt- 
cal shall inform all the Institutions of the national life.” 

సాంఘిక సంశ్నేమూికి సంబంధించిన వ్రతర నర్చాట్లు 

(1000191019) ఈ కింద ఇవ్వడం జరిగింది, 

27) 
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[. సామాన్య సాంఘిక సంకై మానికి సంబంధించిన 

ఎర్సాట్లం 

[Provisions Relating to general Social 61808] 
(1) (పాథమిక హక్కి-లు (Fundamental Rights) 

2. సమాన న్యాయం (Equality before Law} 

0. అస్ప ఫక్వుతా నిర్మూలనం (Abolition of Untoucha- 

bility) 
6. మనుష్యుల వ్యాపారం, నిర్భంధ |(శ్రేమల నిపేధం. 

(Prohibition of trafficin human being and 
forced labour) 

(11) ఆ దేశక సూ తాలు (Directive Principles of the State 

Policy) 

8. [పజల సం వేమాన్ని పోత్సహిొంచటానికి పభుత్వం బేడా 

రాజ్యం ఒక సాంఘక వ్యవస్థను సాధించటం. 

గ, షెయ్య్యూల్ల కులాల, షెశ్య్యూల్ల తెగల, ఇతర బలహీన 

నస్హైాల విద్యా, ఆర్థిక అవసరాలను తీర్చటం. 

6. వోషశకాహోరం, జీవన పమాణాల స్థాయిని వించి (పజా 

రోగాన్ని మెరూగుపరచటం రాజ్యం కర్తవ్యం. 

Il. పిల్లలకోసం చేసిన ఏర్పాట్టు 

(Provisions relating to Children) 
(1) కంల, మత శేడాలు, త్ర స్రరుష భేదాలు, (పాంతీయా 

వి ఖఇదాల [పాలేపదిక వై వ్య ఆసనాన్ని చూపటం నిపే.థిం 

చట మైనది. 

(1) (a) ఆడ, మగ కార్చెకుల ఆరోగ్యం బలం, వీల్లల చిరువయస్సు 
లకు ఏరకమైన హోని కలుగ కుం డేటట్టు వాదికి. సరిపడని 

న్య కలలో వారిని నియమించకూడ దని రాజ్యం తన ఆచేశక 

సూ తాలలో నిస్గాశి స్తున్న ది, 
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(6) బాలురకు యువకులకు, నె తికంగా ఎవరూ తమస్వాళ్థానికి 

ఉపయోగించుకోకుండా చూడటం, 

(11) బాలురకు ఉచిత, నిర్బంధ వ్ద్యా ఏర్పాట్లు చేయటం, 

Ill. మల కోసం చేసిన ఏర్పాట్ల 
ఆం గా 

(Provisions Relating to Women) 
(1) (2) మతం, కలం, లింగభేదం లేక పుట్లిన (ప్రదేశాల ప్రాతిపదిక 

మోద వ్యత్యాసం మూాపటాన్ని సిెపషేధించటం, 

(0) ఉపాధికల్పనా విషయాలలో సమా న అవకాశాలు 

కల్పించటం, 

(Cc) మనుష్యులతో వ్యాపారం, వెట్లిణాకికీ సిపేధించటం. 

(11) (2) ఏ రకమైన జీవితాన్ని గడపటానికై నా సురుషులకు శ్ర్రీలకు 

సమాచహాక్కు.. కల్పించటం. 

(0) పనికితగ్ష వేతనాన్ని యీ పురుషులకు ఇవ్వటం. 

(0) అక్టిక అవసరాలకు లొంగిపోయి తమకు సరిపడని పనులలో 

(హ్రీ వరముల, తక్కువ వయస్సుగల బాలురు చేరటాన్ని 
నిపేభించటం, 

(6) నై తికంగాగాని ఇంకోరకంగాని బాల్యాన్ని యవ్వనాన్ని 

ఎవరి స్వలాఫా నికి దుర్విసి యోగం చేయకుండా కాపాడటం, 

(111) న్యాయమైన రీతిలో మానవతా దృష్టికీ త్వా వని పరిసితులను 

కల్పించటం, మాఠా శిశు సంవేమం (Maternity Relief) 

IV. సాంఫింక రక్షణకై చెసిన ఏర్పాట్లు 

(Provisions Relat:rj స Socia Defence) 
వెట్టిచాకిరీని, మనుష్య త వ్యాపారాన్ని నిెధించటం, 

V. వికలొంగులకు సంబంధించిన ఎర్సాట్లం 

(Provisions Relating to Disabled) 
పనిచేసే హక్కు, విద్యాహక్కు, ర్ "సన్ని శిసులలో (పభుత్వ 

సహాయం పొందే హక్కు (Right to Public Assistance) 
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V1. నిశుధానికి సంబంధించిన వర్చాట్టు 

(Provisions Relating 18 Prohibition) 
అరోగ్యానికి హోని కలిగించే మత్తు పానీయాలను, మందులను, 

నెద్య సలహామాదతప్ప, వాడటం పై విశే ధానికి రాజ్యం (పయత్నం 

చేయటం, 

Vil. రాల కొసం చెసిన న ప్రర్పాట్ట 

టానికి, విద్య Mn 

లను కల్పించాలి, 

1/11. సాంఘిక సంకై మానికి సంబంధించి శాసనాధికారాల 

పంపిణీకి చెసిన ఏర్పాట్లు (Provisions relating to 
distribution legislative powers on matters 
regarding Social Welfare) 
వీ జావితాలలో అంశ కే్యద జాబితాలోను, రాష్ట్రాల 

జాబ తాలలోను, ఉమ్మడి జాబితా (౦౧౦౫౫6౬630 లలోను 
రకర కాల వెందుపర చబడ్డా 

రాజ్యాంగంభో కల్పించిన అన్ని ఏర్పాట్లుకు ఒకరూ 
జాతీయ భ్యయాలు సాధించటానికి పంచవర్త (పణాళీకలో 

అర్థిక అభివృధికి ఒర్ ౩ార్య[క్రమాన్ని చేర్చడ మైంది. 

సాంఘిక సంక్షైము పరిది (Sep 8 Social Welfare) 
మన భారత జేశంలో సాంఘీక సంత్నేమం పరిధిలో ఈ [కింది 

సంశేమ కార్యక్ర మాలన్నీ చేర్చడ మెంది. 

1. శాలల సం మేవం 

2, యువజన సంతేమం 

పం ఇవంటాసిక్షి 

సాంఘీక 
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ప్రల సంజ్నేవముం 

వృద్ధుల సంతేమం 
వికలాంగుల సంశేమం 

సాంఘిక రతుణ 

సాముదాయిక సండేమం 

సిర్మాశయుల పునరావాసం ౧0 ౫ రాలాకా ఈం 

1. చాలబి'లికల సంచేవుం' 

దశభవివ్య త్తు శెపటిపౌరులై న నేటి చాలలమోదనే ఆధారపడి 

ఉన్నది. పాలబాలికలకు అన్ని రంగాలలోను అభివృద్ధి చెంది మంచి 

పొరులుగా రూహెండాలంచు, చాకికి అన్నిరకాల సదుపాయాలు 

చేకూర్చృవలసిన బాధ్యతే (పభుత్యానికి ఎంతైనా నుంది. 

మన ేశంలో చేపడుతున్న రకరకాల బాలల సంమేవు సేవా 

కార్యక్రమాలను ముఖ్యంగా రెండు వరాలుగా విభజించవచ్చు. 

[. సంస్థాపర్య మైన సెవా కార క కమాలు 

Institutional Services| 

(1) శండ్లింగ్ హోమ్స్ (Fondling Homes) 

(11) సిర్భాగ్యు లై న బాలురకు గృహాలు 

[Homes for Destitute Children} 

(111) టి. బి, రోగుల పిల్ల లకు స్వల్ప కాలిక వసతి గృహాలు 

[Short Stay Homes for the Children of T. 3. 
Patients Etc.,] 

(1౪) ఫోస్టర్ గృహోలు (Foster Homes) 

(V) వెళ్ళ కాని తల్దుల షీల్తి లక గృహాలు 

[Homes for the Children of Unmarried Mothers] 

(¥1) నిర్భాగ్యు లై న పిల్ల లకు గృహాల, చెసి డెన్ష యల్ పాఠ శొలలు 

[Homes and Residential Schools for the Destitute 
Children] 
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(౪710)... తిరుగుబోతునై న పిల్లలకు గృహోలు లేదా రాతి ఆశయాలు 

[Homes or Night Shelters for the Care of Vagrant 
Children] 

(i భావో దేకాలలో కలతవొంది పిల్లలకు నివాస చికిత్సా 

కం షాలు (Residential Treatment Centeres for 

Emotionally Disturbed Children) 

సంఇుతర "సేవా కార్య కవూలు 
[Non-Institutional Services] 

(2) సాధారణ బాలుర కోసం 

( 1 ) శిశు పాలనా గృహాలు (Creches), 

_పాథమిక పూర్వ పాఠ శాలలు (Preprinary 5010019 

(1) పగటి రత.ణ కేర్యదాలు (Day Care Centres) 

(111) చాల్యాడిలు (21772616) 

(17) అంగన్ వాడీల (Anganwadies) 

(7) రక్రియీవన్ హాబీ క్లబ్బులు 

[Recreation and Hobby Clubs] 
(౪1) గంధాలయ సదుపాయాలు (Library Facilities) 

(V1) సెలవుదిన గృహోలు (Holiday Homes) 

(11) పాఠశాల అరోగ్య సేవా కార్యక్రమాలు 

[School Health Service} 
(1%) బాలల మార్హదర్శక చికిత్స శేం[డాలు [Child guidance 

Clinics] 

(ర) _క్యేక రక&ణ అవసరమున్న 'బాలురకోసం 
Children in need of Special Care] 

( 1 ) బుద్దిమాంద్యం ఉన్న వీల లకు పాఠశాలలు 
రు ౧౧ 

[School for the Mentally Retarded Children] 
(1) వికలాంగులైన (గుడ్డ, చెవిటి మొదలై న) పిల్ల లకు నర్సరీలు; 

(పత్యేక పాఠశాలలు. [ Nurseries and Schools for the 

Handicapped Children - the blind, the deaf etc... 3] 
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111 ఆడియోలజి శేం| దాలు, వినికిడి యం; తాల తరగతులు (1110 (దాల U 
[Audinlogy Centres and Hearieg Aid Class] 

(17) అనాధ స్ర్రేల పిల్ల లక్రు, వారి స్వంత గృహాలలో ఉం కు, పాది 

(వత్యేక అలవెన్సులు [Allowances to Children of 

destitute women who are maintained i in their own 
Houses] 

(౪) అనాధ బాలుర, ఎడాప్పన్ సేవా కార్యక్రమాలు. 

[Adoption Services for destitute Children] 
(VI ) శిశువుల ఆరోగ్య శేం[ దాలు, 7 శాలల ఆసుషతులు మొదలై నవి. 

[Infact Health Centers and Children’s Hospitals 
etc.,] 

2. యువజన సంకైేమం (Youth Welfare) 
యవ్వనం(గీ 60165600 బాల్యానికి, కెనూరాని8(AdUIlthood) 

మధ్యస్థ దశ. ఈ కాలంలో సరియైనరీతిలో అతనిని మలిచినట్లయి కే 
అతడు మంచి వయోజనుడుగా రూవొందుతాడు. 

మనదేశంలో వయోజనులహోసం ఈ కింది కార్యాలను చేపడు 
చున్నాను. 

(1 ) (గమాణ |[పాంతాలలో సాముదాయిక అభివృద్ధి కార్య 

(వమాల కింద యువజన వముండలాలను నెలకొ ల్పటం* 

(11) కఛొశాలలతోను, విశ్వవిద్యాలయాలలోను సాంఘిక సేవా 

పథ కాన్ని ఆఅమలుపర చటం, 

(11) పిద్యా్యా యువకులకు, విద్యేతర యువకులకు (Non-student 
౦1h) జిల్లాస్థాయిలో న్నెహూ యువక శేందాలను స్థాపించ టం, 

(౪) నేషనల్ (గాడ్యుయేట్ వోలంటరీ స్కీము 

[National Graduate Volunteer Scheme] 
(౪) కళాశాలల భో ఎన్.సి.సి 

N.C.C. [National Cadet Corps in Colleges] 
(Mi ) వ్యవసాయ క భాఛాలలలోను, విశ్వవి ద్యాలయాలలోను యువ 
_ జన క్ర బ్యులు, నాముదాయిక్ష అభివృద్ధికై న్ా శకేం[దాలు 
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3. వుహిళౌా సంకైవుం [Women Welfare] 

భారత దేశంభో శ్రీల జనాభా కూడా వాలా ఎక్కువగా 

ఉన్నది. పూర్వుంనుంచి ఏరు సాంఘిక, అర్థిక రంగాలలో బాగా అణగ 

(దొక్కబడి ఉన్నారు. అందువల్ల ప్3 అభివృద్దివై (పభుత్వం ఎంైనా 

(తేద్ధ తీసుకోవలసిన ఆవసరమున్నది. 

మనేశంలో మహాళొ సంతేమం కోసం ఈ కింది సేనా కార్ల 

కసూలు చేపడుః తున్నారు. 

1. 

4. 

శిక్షణ, ఉత్స తి శేం[డాలను (Training —cum—Production 

Centers) ను నెలకొల్పటం, 

(గామ నేవికేలుగాను, చాలసేవికలుగాను, మంతనానులుగాను, 

(పాధవిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయులుగాను రూపొంచేకీతిలో ్ర్రీలక 

సంవీ ప్త విద్యాసాకర్యాలు (Condensed Courses) అందించట 

ఉద్యోగ స్థ్యులెన చ్ర్రులికో వసతి గృహోలు. 

మహిళా మండలాలను నెలకొల్పటం. 

అనాధ స్రైలకు రెసిడెన్షి యల్ సంస్థలు, 

పేద స్ర్రలకు న్యాయ సహాయం, 

ప్రాపు సాంఘీక విద్యా శకేందములు ఏర్పరచటం, 

సాంఘీక సంవమేవు సంస్టలను నెలకొల్పటం. 
| 

వృద్దుల, బలహినుల సంకైవుం 
(Services for the Aged and the Infirm) 

కుబుంబాతె మాసుకొంటారు. అయితే లం క కారణాలవల్ల నె గ్ నేన 

rs రు 

సాధారణంగా మనదేశంలో వృద్దుల సం వెమాన్ని వావవా 

చె 

బ్రతర సాంపహుక కారణాలవల్ల సే తనేమి బాముకరాడ సమస్య లక గు 

అవుతున్నారు. వారికోసం ఈ కింది కార్యక్రమాలు చేసడుతున్నారు. 

l. 

2, 

వృద్దులకు ఆగాక సహాయం అందచేయటం. 

వృద్దుల | గృహాలను నడిపే స్వచ్చాంద సెవాసంస్థలక్రు అర్భక స హోీయ 

అందషయటం, 
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ఏ. వికలాంగుల సంక్షేవుం. 
నిజానికి మనడజేశంభో ఉన్న వికలాంగుల పరిస్థితులను, సమస్య 

లను సరిగా అవగాహన చేసుకోవటం జరగలేదు. వారికి అన్నిరకాల 

అవకాశాలు కల్పి స్తే, సామాన్య |పజలవతె వారుకూడ దేశానికి 
ఉప యోగపడగలరు, 

చున దేశంలో _వభుత్వం శుకలాంగులకు ఈ కింది సంకేము సేవా 

కార్య కమాలను నిర్వ క స్తున్నది, 

(1) విడ్యాసౌక ర్యాలు కల్పించటం, 

(11) సంస్థలు, వసతిగ్భహాలు నెలకొల్పటం, 

(111) సెల్టర్ వర్కు-పావులు (Sheltered workshops) 

(1 )  శేతుణ, వునరావాసం 

(Vv) 5కియేపన్ 

(v1 న ఆపక సహాయం 
థి 

సాంఘిక రక్షణ (Sal Defence) 
బాలలనేరాలు, వ్యభిచారం (Immoral traffic among 

women) పెళ్ళి కాని తల్లులు, భిహౌటనం, వయోజన నేరస్థులు ఈ 

సాంఘిక సేవాకార్యక్రమాలు అంది సున్నారు, 

వడాకాజన నేరస్తులకు అందిస్తున్న మసేవాకార్న[కమాలు ౩' 
cc ® లాన్ 9 

(1 ) సంమేవు కార్యక్రమాలు కర్భ్మాగారంబో చేపట్టటం, 

(11) (వాబేవన్, వెరోల్ సదుపాయాలు (Probation and 

Parole Service) 

(111) ఛివొనంతర రతుణ, వునరావాస సౌకరాాలు మొదలయినపి. 

[After Care and rehubilitation services etc.,] 
ఇాలచనేర స్తులకు ఆఅందించబడుతున్న. "సేవా కార్యక్రమాలు ఇ 

(1) చాలల కోరు [Juvemile Court) 
ఠి 

(1) రిమాండ్ గృహాలు [Remand Homes | 

(11) సం ఫెడ్ పాఠశాలలు [Certified Schools |] 
రం 

(iv) (పొబవన్ వసతి గృహోలు [Probation Hostels | 
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న తికంగా పతనమైన స్రీలకు సేవా కార్యక్రమాలు 

(1) కి తా. [SITA | చట్టాన్ని అమలులతోచెటటం 
© 

[Suppression of Immoral Traffic in Women and 

Girls Act, 19౨6] 

7. సాముదాయిక సంకై వం (Community Welfare) 
సాముదాయిక నండెమంలో గిదిజను లకు, పచ కులాలకు, 

త్ 
(గామోణు లకు, పటణమవాసులకు రకరకాల (య త కార్యక్రమాలను 

రి 

చేపడుతున్నారు. 

సాముదాయిక మండలాల ఆధ్యర్యంలొ వ్యవసాయం, పరిక 

మలు, నారా పసారం [Communication | , పశుసంవర్ధక శాఖ, విద్య 

ఆరోగ్యం, సాంఘిక అభివృద్ది "మొదలయిన అన్ని శే[ లలోను అకు 

వృద్ది కార్యక మాలను చేప పడుతున్నారు, 

రీ. పునరావాస సౌకర్యాలు కల్పించడం (Rehabil 14102) 
మన ఇరుగువొరుగు చేశాలైన (శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ 9 పాకిసాన్ 

వంటి బేశాల నుంచి వచ్చే శరణాస్థలకు ఎన్నో రకాలుగా పునరావాస 

నౌక ర్యాలు కల్సి స్తున్నారు. 

సాంఘిక సంక్నేమం - (పభుత్వం 

పాశ్చాత్యుల పివాలన నుంచి మనకు చాల కాలం తరవాత 

1947 వ సంవత్సరంలో స్యాతం! తం వచ్చింది. ఇది 1950 లో (పడా 

స్వామ్య గణతం[త రాజ్యం | Sovereign Democratic Republic | 

గా రూపౌొండింది. దేశ పొరులందరకూ సాంఘిక. ఆర్థిక, రాజకీయ 

న్యాయం చేకూర్చటానికి, ఆలోచన, భావ పకటన, నమ్మకం, ఇష్ట 

మొచ్చిన "దేవుని కొలవడం వంటి అంశాలలో న్వాతంయత్యం ఇవ్వటానికి 

సమాన అవకాశాలు, (పతిప త్తి కల్పించటానికి పొరులందదిలో సభా 

తత్వం ఇంపొందింపచేయటానికి వాగ్దానం చేస్తూ, వ్యక్తి గారనాన్ని 

కాపాడటానికి దేశ ఐకమత్యాన్ని కాపాడటానికి హోమో ఇస్తూ ఒక 

సమ్మగ మైన రాజ్యాంగాన్ని కూడ రూవొందించింది. 
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పిఫిన్న కులాలతో, మతాలతో, సంస్కృతులతో, ఆచారాలతో, 

భామలతో ఉన్న మన పాందూ బేశంలో భిన్నత్వంలో ఏకత్వం (పతిబిం 

బిసూ ఉంటుంది. భారత చెశపు 647 మిలియన్ల జనాభా 1979 నాటికి | 

(వపజలు రకరకాల భాషలను మాట్లాడతాను. వారు (ప్రపంచలోని 

(పముఖమైన మతాలన్నిటిని సీ(కగించికన్నారు. హిందూమతేం [82.7 

శాతము]. మహమ్మదయ మతం [11.2 శాతము], కే) సృవ మతం 

(2.6 శాతము], సిక్కుమతం [1.9 శాతము], బౌ ద్దమతం [0.7 శాతం] 

జై నమతం మొ॥. ఈ మతాల సుమారు 60 శాతం |పజలు ర్ లతల 

గ్రామాలలో నివసి స్తున్నారు. మిగతా వారు పట్టణాలలో నివసి స్తున్నారు. 

వివి శాతం మంది (శామికులు ఉన్నారు. పె3లో 72 శాతం మంది 

వ్యవసాయ (శొమికులే. 

1981 జనాభా అఆక్క-ల [పకారం డకజనాభా 683,997,512 

మంది. స్త్రీలు కికి.0 కోట్లు ఉండగా, వురుషులు శిక.ఉ కోట్లు ఉన్నారు. 

అంశే (పతీ 1000 మంది ప్రరుములకు శీకిక్ మంది (శ్రీలు ఉన్నారు, 

అం 1971—81 దశాబ్దంలో 24.75 శాతం జనాభా చెరుగుదల 

క నిపించింది, 

భారత డేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు, యుద్ధానంతరం 

ఉండే విధంగా చాలా "వనుక బడిన అర్థిక వ్యవస్థ ఏర్పడింది. కొన్నిలకుల 

మంది భారత - పాకిస్తాన్ వల్ల నిరాశయులయినారు. 1951లో 16.7 
వాతం మ్మాతనే అతురాస్యులు. 42.6 శాతము మంది పిల్లలు 

(పాథమిక జ్ఞాయిలా: తరగతులకు హోజరవుతుండో వారు, 1.2 మిలియన్లు 

అంశు 12 లక్షలమంది మాత్రమే ఉన్నత పాఠశాలలలో నమోచయి 

నారు. చాలికల విద్య బాగా అధిమస్థాయిలో ఉండేవి. 1950-51 లో 

రకిరి మిలియన్ల మంది మాత మే (పాథమిక స్థాయిలలోను, 0 .5లి 

మిలియన్ల మంది [పాథమికోన్నత స్థాయిలలోను, 0.17 మిలియన్ల 

మంది ఉన్నతపాఠ శౌల స్థాయిలోను ఉన్నారు. నిరుద్యోగిత అసంపూర్చ 

ఉద్యోగిత Under 00100606), పోషకాహారం సరిగా లేకపోవటం 

[Mal-Nutrition | వ్యాధులు; శేదరికం, ేశజనాభాలో అధికభాగాన్ని 
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పేడిస్తూం డేవి. వైద్య సదుపాయాలు చాల క నిష్టస్టాయిలో ఉం డేవా 

6,445 మంది జనాభాకు ఒక డాక్టరు ఉండేవాడు. 1,18,000 
హాస్పిటల్ పడకలు | Beds | మొ తేంలో ఉండేవి. అంకేు |పతి లత 

మందికి 81 పడక లుఉం డేవి. బేశంలో 9,609 ఆసుషతులు, డిస్పెన్సరీలు? 

మూతమే ఉండేవి, 

స్వాతం_త్యానంతరం, క్రమపద్దతిలో దేశ (ప్రణాళక లద్యారా 

అధ కాభివృద్ది, సాంఘుక న్యాయాలు సాధించడం వై కం; దీకరించటం 

జరగింది, 

మన (పభుత(ం రకరకాల సాంఘీక సండేమ సేవా కార్య[(కనూ 

లను రకరకాల మం[లైత్వశాఖల యం తాంగంతో చేపడుతున్న ది. 

(పభుత(ం చేపడుతున్న రకరకాల సాంఘిక సండెమ శేవా కార్వ్ష[క్రమా 

అను ముఖ్యంగా ఆరు ముఖ్య భిగాలకింద తెలుసుకోవచ్చు, అవి ఏవంకూ 

తైల సంవేము సేవా కార్యక్రమాలు, చాలబాలికల సంకేవు సేవా 

కార్య(కమాలు, అవ్యవస్థిత సమూాహోలకు (Matladjusted Groups} 

రకరకాల స్కీ-ములు భౌతిక బెక ల్యమున్న నారికి రకరకాల సేవా 
కార్య!క మాలు, శాసనాలు, 

ప్రల సంవేమం కోసం నెలకొల్పిన (పభుత్వ యం తాంగంలో 
గా నాలుగు శిఖలున్నాయి. 

(1) ఆ్రీలవై జాతీయ కమిటీ, 
[11] న్టెంగ్ కమిటీ ఆఫ్ నేషనల్ కమిటీ 

(Steering Committee of the Nationol Committee} 
Mii] శాఖాంతర సమన్యయ కమిటీ 

(Inter-—Department Co-—Ordination Committee} 
[17] ఆ సంకేమం అభివృద్ధి బ్యూరో 

య , 

(Women Welfare and Development Beauro) 
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వరకట్న నిషఇధం. 
1961, వరకట్న నిషేధ చట్టం (పకారం వరకట్నం సమ్మాకించిన 

శేంద ఉద్యోగులందరూ శివౌర్హులు. శేరళ, హిమాచల్ ప్రడేళ్, 
తెమిళనాడు, ఆం|ధ|పచేశ్ లు కేంద్రం సలహాను పాటించగా ఒరిన్బా, 

బీహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ , హర్యానా, పంజాబ్ , హిమాచల్ పటేశ్ 

లలో దీనిని కా స్త సవరించి అనుసరి స స్రున్నారు. వాఖాంతర సమన్వయ 

కమిటి దీని అవులులో తదితర అభివృద్ధికర మైన పనుల్లోను ఇతర శాఖ 

లతో సం పదింవులు సమావేశాలు మొదలై నవిచేసి మహే ళా సంశేమ 

సేవా కార్యక్రమాలు సరిగా అమలులో వెస్తైటట్టు చే స్తుంది. 

2. వయోజన వంహిళలకు పకార్యసంబంధ ధపైంన 

. అక్షరాస తే 

వయోజన మహీళలకు 1975-76లో ఈ పధకాన్ని అమలులో 

“విట్రారు. ఆరోగ్యం, ఆహారం, పోషకాహారం, గృహనిర్భహాణ, వ్తికం 

రక్షణ, పాఠశాల పద్య, వృత్తి నైవుణ్యాలవై అనియత విద్యను 

(Non-Formal) ఇందులో అంది స్తున్నారు, 

3. వయోజనులైన స్త్రలకు సంక్షిప్త విద్యా శిక్షణలు 

(Condensed Courses of Education and Vocational 

Training for Adult Women) 
శేంద సాంఘిక సంవ్నేవు మండలి ఈ స్కీ-మును 1958 లో 

(ప్రారంభించి 1981 డిశంబరు కి1వ తేదీ నాటికి 5,597 కోర్సులను 

1,21,200 మంది శ్ర్రలకు, [పాధమిక వాఠ వాల ఉపాధ్యాయులు గాను, 

చాలసేవికలుగాను, నర్చులుగాను, హౌ ల్ విజిటర్లుగాను, మం్యతనానులు 

గాను (Midwives) కుటుంబ నియంత్రణ కార్యక రృలుగాను ఈ 

శిక్షుణల ద్వారా రూపొంది స్తున్నారు. 

వహిళా వవండలులు 
వముహిళావముండలాల ద్యారా కొన్ని 'కార్య(కమాలను నిర్వ సం 

చటంకోసం దీనిని శేంద సాంఘీకనం వేవు బోర్డు C.S.W B. (వోత్స 



430 భారత జేశంలో సంఘ సంకేము సేవలు 

హేస్తున్నది. 75 శాతం సంతెమ బోస్త (C.5.W.B.) 25 శాతము 
మహీాళామండలాలు ఈ వ్యయాన్ని భరినాయి. కేంద సం మేముబోర్డు 

(CS.WB.) 81-13-8 నాటికి 1981-82 సంవత్సరంలో 1.028 
శేం|దాలను కలిగిఉన్న 875 మహీాళామండలాలకు  క్రిక్,శ9 లతల 

రూపాయలను మంజూరు చేసింది, 

పనిచేసె ౨)9క వసతిగృహాలం 
పు శాలలోను నగరాలలోను పనిచేసే ప్రల లక్కు సరసమైన 

"రేట్లకు వసతి సౌకర్యాలు కల్పించటానికి కేంద సంకేమబోర్దు 

(C.S. 1. 3) ఈ పధకాన్ని (పోత్సహించింది. ఈ రకమైన వసతి 

నా నృహాలను న న సె స్వచ్చంద సేవాసంస్థ లో(౬.5..B ఎ బోర్డు గాంట్లను 

మంజూరుచే స్తుంది. 1972-78 లో (పారంభమైన ఈ కార్యక్రమంలో 

1080-81 చివరకు, 16,408 (ప్రులకు సరిపజేవిధంగా 244 వసతిగృహాలు 

వెలిశాయి, 

సరిహద్దు (దాంత పాజెకులం (Border Area Projects) 
(పులక, పిల్లలకు [గామాణ [పాంతాలలో (World Food 

న. | పపంచ అహార ట్రై జెప్టేలు ద్యారా అంది దించబడనున్న 

నమ సేవా కార్యక వరాల దీత్రిభో సరిహద్దు పాంతాలలో కూడ 

ఈ కార్యక మం [పారంభించారు. 1981- 82 లో $89 (పా జెక్టులు, 

435 కే దాలతో నిర్వహించడ మెంది. 81-12-1991 నాటికి 8 క్రొ 
(హా జెష్టుబనుకూడ (వారంభించారు. డిశంబరు 1981 నాటికి త్రి6.42 

ణా 

లకతల రూపాయలు మంజచూళ వేశారు. 

నాంఫిక ఆరక కార్య కపాలం 
a) 

చిన్న ఉత్పాదన కేం చాలక శేంద సం వెమబోర్డు(0.5. WwW .B.) 
సహోయంచేే స్తుంది. ఈ ఉత్ప శి బె కేంద్రాలలో పనికావలసిజ ఉన్న | చీ లక 

శిక్షణనిచ్చి, తరవాత పనికల్చీసారు. డిసెంబను 1981 వరకు, 5 068 

మందికి లాభం చేకూ శేటబ్లు 1981—82 సం॥లో లిలి4 శేంచాలకు 
సహాయం అందచేయడం జరి గింది. 
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ఇతర వుహిలా సంక్షే వ వు చర్యలు 

_త్రీలకు సంబంధించిన అనేక రకాల శాసనాపర మైన పరిపాలనా 

చర్యలను కూడ తీసుకోవడం జరిగింది. 1976 లో పాసుచేసిన సమాన 
త న్ జో 5 (వతిఫల చట్టం [Equal Remuneration Act. 1976 | (పకారం, త్ర 

వురుషులకు వేతనాలు సమానంగాను ఇవ్వవలసి ఉంది. ఉద్యోగం వివ 

యంలో ప్రై వునుముల "లేడా లేకుండా సమానంగా మాడాలి. 

కర్మాగారాల చట్టం (సవరణ) 1976 [పకారం త్రీ) మంది ఛ్ర్రులు 

పనిచే సే కర్మాగారాలలో ఒక కేపి | Creche] కల్పించాలి. 

మెటర్నిటీ బెనిఫిట్స్ యాక్ట్ 1961 [ Maternity Benefits 
ఇన రి ఎ ఎ వ్ Act 1961] 1948 కార్మికుల రాష్ట్ర ఇమా చట్టం పిధిలోకిరాని (ద్ర్రై 

లకు అవ కాశముండేటట్లు ఏపిల్ 1976 లో సవరించడ మైంది, 

వైవాహిక నియమాల సవరణ చటం, 1976 (Marriage 
గ్ా అ 

Laws Amendment Act 1976) హీందూ వివాహ చట్టం 1955, 

పత్యేక వివాహ చట్టం 1954 © ద్యారా తన చిన్ననాటి వెళ్ళని కాదన 

టానికి బాలికకు హక్కు- ఇవ్వడ మెంది. 

బాలల సం కమం : 

1970-71 ళో పోపకాహోార లోపాన్ని సరిదిద్దటానికి (పల్యేక 

పఫోవకాపహోర కార్యక్రమాన్ని (పభుత్వం పట్టింది. నెనుక బడిన 

[గాహాలలోను, ఆటవిక [పాంతాలలోను, 1లత జనాఖె ఉండే పట్టణ 

(పాంతాలలోని మురికీవాడలలోను 0-6 సం॥ల మధ్య వయస్సుగల 

పిల్ల లకు పాలిచ్చే తల్లులకు పోషకాహారం ఇవ్వడం అనుబంధంగా జరుగు 

తున్నది. "దేశంలో 60,000 శేంచాలలో 80 లక్షలమంది దీనివల్ల 

లాభం పొందుతున్నారు. 

అంతేకాకుండా, సాంఘీక సం వేమ. మంలిత్వశాఖ 1970-71లో 

స్వచ్చంధ సేనా సంస్థలు నడుపుతున్న బాల్వాడీ | Balwadies] ల 

ద్యారా వి-6 సం॥ల మధ్య పిల్ల లకు, గర్భిణి శ్రీ నలక, పాలిచ్చే తల్లులకు 
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అనుబంధ పోషకాహారాన్ని అంది స్తున్నది. సుమారు 2.29 లక్షల 

పీల్లలు 6,000 చాల్వాడీల ద్వారా లాభం పొందుతున్నారు. 

1976 మధ్య కాలంనుంచి [(పపుచ అహార (పా జెప్టలు (World 

Food Projecty 10 రాప్త్రాలలో నిర్వహించ బడుతున్న ది. ఈ 

(పా జెప్టలో సరియైన రడఠ్ణలేని తరగతులకు చెందిన పాఠశొలలు వళ్ళి 

పీల్ల లకు (6 సం॥ లోపు, గక్భిణ స్రీలకు, పాలిచ్చే తల్హులకు పోషకా 

హోరం ఇసున్నారు. 1982 నాటికి. 20 లశ్లమందికి ఈ సహాయం 

అందించాలన్న ది దీని టాగ్టెట్, 

కేక్ (Cooperation for American Relief Everywhere) 

సహాయం ఆహారరూపంలో 14 రాఖ్లూ/లకు, 2 కేం దపాలిత ప్రాంతాలకు 

సూ్యంలుకి వెళ్ళ వీల లకు, సూలు వయస్సుకిరాసి పిల్ణలకు అంద 

జేస్తున్నారు. 

సమ్మగ బాలల అభ్యున్నతి కార్యక్రమాలు 

(Integrated Child Development Programme) 

ఈ స్కేములో 0-6 సం॥ల లోపు పిల్లలు, తల్లులు, కాబోయే 
తల్లులకు పోషకాహారం అందించటం, వ్యాధినిరోధక చర్యలు చేపట్టటం 

(Immunization) ఆరోగ్యతనిఖీ, ఆరోగ్య విద్య, అనియత విద్య 

(Non-formal Education) కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. 5న 

పంచవర్ష (ప్రణాళికలో దీనికి అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. 

పిల్ల లకోసం చేపట్టిన ఇతర కార్యక్రమాలు 

అనాధ చాలబాొలికలకు ఆశయం కల్పించే స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థలకు రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాల ద్యారా సహాయం అందజేస్తున్నారు. 

1974-75లో శేర్యద సాంఘీక సంవేమశాఖ (పారంభించిన ఈ కార్య 
[క్రమానికి 1980-81 అంతానికి 47,599 వీల్ల లకు లాభముచేకూ రెటట్టు 

971.35 లతల రూపాయలను ఇవ్వడం జరిగింది. 

శశువాలక గృహోలు (Creches) ను నిర్వహీంచే స్వచ్చంద సేవా 

సంస్థలకు కెంద్ర. సంక్నేమభేరు (C.S.W.B.) గాంట్లను ఇ స్తున్నది, 
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1980-31 లో 1,09,950 మంది పిలలలకు లాభం వేకూ శేటటు 4: 898 

| కెపిలను నెలకొల్పారు, న (| 

సెలవ్రుదిన శిబిరాలు (Holiday Camps) 

వీల్ల లకోసం సెలవుదిన శివిరాలను 1958 లో (పారంభించటం 

జరిగింది. తక్కు_వరాబడి ఉన్న కుటుంచాల పిల్లలకు అటువంటి శిబిరాలను 

నిర్వహించే స్వచ్చంధ సేవా సంస్థ లకు 1981-£2 లో లతల రూపాయలను 

శేంద సంకేవుబోర్డు (C.5.W.B.) మంజూరు చేసినది. దీనిని 1958లో 
(పారంభించారు, 

ఫోస్టర్ శర్ హోమ్స్ (Foster Care Homes) 

విడాకులు, ది ర కాలిక వ్యాధులు, వదిలివేయటం (desertion) 

వె లుతిక్షు లేక చావు" - కారణాలవల్ల తల్పీదండులకు దూరమయిన 

పిల్లలకు ఈ గృహాలలో రకీణకల్సి సారు, ఏటిలో 1 మృదాసులోనుః 

ఇ బొంశాయిలోను స్వచ్చంద సవా సంస్థల ఆధ్యర్యనంలో నడువు 

తున్నారు, 

నేషనల్ ఇన్ సి ట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ కో-ఆపచేపన్ అండ్ చెల్ 

డవలప్ మెంట్ (National Institute of Public Cooperation 

and Child Development) 

ఢిల్లీ నగరంలో ఉన్న ఈ ఇన్ సిట్యూట్ పరిశోధన, కార్య 

క్రమాల పర్వాలో చనము, (Evaluation) నికీణ - స్వచ్చంద చర్య, 

వను అభివృద్ది విషయములలో చేపడుతుంది. 

వక్ష ణా కార్యక్రమాలు 

శకేంద (పభుత(ం, స్ధనికంగా పనిచే చేవారికోసం అచేక లిక ఇకా 

కార్యాలను చేపట్టాయి, 1961-62 లో “చాల సేవికి శిక్షుణ్లూ కార్య 

గ్రమాల చపట్టారు" 1980-81 లో అటువంటి విక్షళ్తా శేం[దాలు 

86 ఉన్నాయి. ఈ శీందాలలో పాఠశాల పూర్వవిద్య (Pre-school 

Education), వినోద కార్యక్రమాలు (recreation), ఆరోగ్యం 

పోషకాహారం, సంఘసం షేమకృపి. వంటి విషయాలనే శిక్షణని సారు, 
ఓరి, 
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వీల్ల లకోసం జాతీయ పథకం (National Policy for Children) 

ఆగ ము 1974 లో, భారత (పభుత(ం పిల్లలకోసం ఒక జాతీయ 

పధక తీర్మానాన్ని రూవాందించింది. ఈ తర్మానం [పకారం పిల్లల 

కార్యక్రమాలను, ఏది ముందు చేపట్టాలి ఏది తరవాత చేపట్లాల నేది 

ని ఫైకి స్తుంది. ఆ తీర్మానం పకారం డిసెంబరు 1974 లో జాతీయ 

బాలల మండలి (National Children’s Board) ను నెలకొల్పారు, 

దానికి అధ్య కుడుగా పధానమం|తి ఉంటారు. దీనికి అనుగుణంగా 

హీమాచల్ _పబేశ్ , చండీఘర్ లలో తప్ప, మిగతా అన్ని ప్రాంతాల 

లోను రాష్ట్రబోస్తలను నెలకొల్పారు. 

అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం 

(1nternational year of the Child) 

1979 సంవత్సరాన్ని ఐక్య రాజ్య సమితో అంతర్జాతీయ బాలల 

సంవత్సరంగా పక టించింది. ఈ సంవత్సరంలో అ నేక కార్యక్రమాల 

చేపట్టారు. సామూహిక రోగనిరోధక చర్యలను (Mass immuni- 

zation) చేపట్టడం జరిగింది. జాతీయ బాలల నిధి (National 

Childrens Fund) (ప్రవేశ వెట్టి, బాలల సంశోమానికి పాటువచే 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థలకు సహాయపడటం జరుగుతున్నది. 

బాలల సంకేమం - జాతీయ బహుమతులు 

బాలల సంతేనూనికి పాటుపడే వ్య కలకం సంస్థ లకు 1970 నుంచి 

బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. వ్యక్తికి రూ. 20,000}- లు= 

సంస్లకు 1,00.0౮0 లు బహుమతిగా లభి స్తుంది. 

సాంఘిక రతుణ (Social Defer ce) 

సాంఘికంగా తప్పుదారిన నడిచేవారికోసం (00121 06౪12069 

నిరోధక, సరిచేసే (౧౦౧౭౦4౦౧21), పునరావాస కార్యకనూలను 

చేపడుతున్నారు. ఇందులో జైలులో ఉన్నవారి సంవేమం బాలల 
నేరనిరోధకం, నియుత్రణ, (పొజీషన్, భితోటన నియం[తణ, సాంఘిక, 

న తిక ఆరోగ్య కార్య|క్రమాలు చేపడుతున్నారు. 15 రాష్ట్రాలలోను? లా 
టాడా 
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2 శేందపాలిత [పాంతాలలోను భిమౌటన నిపే.ధ చట్లాలు (ANU 

Beggary Achy) ఉన్నాయి. 

నిసెధము (Prohibition) 

రాజ్యాంగంలోని 4&7 వ పకరణము (పకారం మ తుపానీరకూ 

లను, మందులను, డాక్టర్ల సలహాలమిాదతప్ప తీసుకోవడం సనిపేధించ 

ఇోనికి (పభుత్యాని! అధికారముం ది 

నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవల్ డిఫెన్సు 

(National Institute of Social Defence) 

1961 లో స్థాపించిన సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫీ కెరెవనల్ 

రిం సన్ సంస్థ 1-1-1975 లో చేషనల్ ఇన్ స్రిట్యూట్ ఆఫ్ సోపల్ 

'ఫెన్సుగా వునః నామకరణం చేయడం జరిగింది. చేశంలో చేపడుతున్న 

ఠి 

hy) 
b 

రల సు ఈ . ఇంటో ల్లి | అగ న ఆకు ల సాంఖుక రతేణ కార్య. కవమూల [పమాణాన్ని, వాటి అభివృద్ధిని సమన్వ 

యాన్ని చే స్తుంది. 

వృష్ణుల సంశ్నేనుం (Welfare Services for the Aged) 
య , 

2 రాష్ట్రాలు, 7 కిం దపాలిత (పాంకాొలు, ఏ ఆధారంలేని 

కళ్ a షె క యా ఇంగ బ్ పో ద జ వృస్టులకు, న్ సహాయం అందిస్తున్నవి, వృస్దులక సం (సత్యేః 

గృహాలు, వృష్టులకు వారి స్వంత గృహాలలో నె సహాయం - (ప్రభుత్యం 

స్వచ్చంచ సేవా సంస్థలు "౭0చూ చేస్తున్నవి. 

వికలాంగుల సంవ్నేవుం 

(Welfare of the Physically Handicapped) 

వికలాంగుల సంకేమానికి ప్రభుత్వం రకరకాల చర్యలు చేపడు 

తున్నది, 

ఉద్యోగాలలో వచే ర్వపన్ 

| గసావు C, (గూవు D, శేంద ప్రభుత్య ఉద్యోగాలలో ఏకొలారి 

గులకు 8 శాతం ఉద్యోగాలు విజర్వు చేయడ మెంది. 
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అంధవాఠ శాలలు : 

"దేశంలో సుమారు 156 పాఠశాలలు, శితుణా సంస్టలు అంధుల 

కోసం నెలకొల్పి ఉన్నాయి. డెహోకూన్లో ఉన్న నేషనల్ ఇన్ స 

ట్య్యూట్ ఫర్ ది విజువల్లీ హోండికాప్డ్ (National Institute for 

the Visually Handicapped) సమ్మగ మున సేవా కార్యాలను నిర్వ 

హా స్తున్నది. ఢిల్లీ, బొంబాయి, కలకతా, మ్మడాసులలో ఉన్న ఉపా 

ధ్యాయ న్క్ష్మ గ్రా సంస్థలు సంవత్సరానికి 40 నుంచి 50 మంది టీచర్లను 

తయారు చే స్తున్నాయి. 

చెవిటివారు : 

మాదరాబాదు నగరంలో ఉన్న మ్రైసింగు సెంటర్ ఫర్ డొ. 

అడల్ల్ డెఫ్ సంస్థ కుట్టుపనిలోను, వీట్ ముటల్ పనిలోను, ఎలక్ట్రికల్. 

నై రింగు పనిలోను, వ(డంగి పసిలోను, ఫిట్టంగు, గ్యాసు వెల్లీంగు పనులా 

లోను శిక్షణ ని స్తున్నది. 

"మెంటల్లీ bా gE (Mentally Retarded) 

ఢిల్లీ నగరంలో ఎ మోడల్ స్కూల్ ఫర్ ది మెంటల్ని డెఫిసి 

యెంట్. చిల్లోన్ (A Model School for the Mentally 

Deficient Children) నెలకొల్పారు. 6-15 సం॥ల మధ్య పిల్ల లక: 

ఈ పాఠశాల లితణ ని స్తున్నది. 

కుంటివారు (Orthopaedically Handicapped) 

కలకతా నగరంలో నేషనల్ ఇన్ సి సృట్యూూట్ ఫర్ ది అర్ రోకీడి 

కల్తీ హోండీకాస్ప్డ్ (National Institute for the Orthopaedi- 

cally Handicapped) అనే సంస్థను నెలకొల్పారు. ఈ ఇన్స్టి 

టూ్యూట్ లో పరిశోధన, తిశ్షణలు ఇస్తుంటారు, 

ఇవిగాక, 1981 లో 8,900 మందికి ఉపకార వేతనాలు 114 విక 

లాంగుల సంశ్నేమాన్ని వా సే స్వచ్చంధ సంస్థలకు 12 లతల రూపా 

యల [గాంటు, 17 ప్రత్యేక ఉపాధికల్పనా “శం చాల ఏర్పాటు, 50 

శాతం ఇంధనం ఖర్చు మోటారు నాహనాలు వాడే వికలాంగులకు, 
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బాగా పనిచేసిన వికలాంగులకు, మంచి యజనూనులకు (ప్రభుత్వ బ బహు 

మతులు ఇ స్తున్నారు. 

అంతర్జాతీయ వికలాంగుల సంవత్సరంలో 1981 అ నేక కార్య 

క్రమాలు విస్తృృతపరచడం, కొత్త కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. 

ఈ సందర్భంగా ఏక లాంగుల సమ్మగ పద్యృక కేంద్రప్రభుత్వం రాష్ట్రాల 

కిచ్చే ర0 శాతం (గాంటును 100 శాతానికి మార్చింది. 

పెడ్ఫ్యూల్డ్ కులాల, "తెగల సంవ్నెవముం : 

1971 జనాభ లెక్కల (పశకారం, 22 శాతం మంది షెడ్యూల్ 

కులాలు, జాతులు మన దేశ జనాభాలో ఉన్నారు. పకి రాజ్యాంగ 

పరంగా అనేక భృదతలు కల్పించారు. 

అస్పృశ్యతా చట్టం : 

రాజ్యాంగంలోని 17 వ (పకరణం [పకారం అస్పృశ్యతను సెపే. 

ధించడ మైంది. దీనిని ఆధారంగా చేసుకుని అస్పృశ్యతా చట్టం 1955 

[Untouchbility Act 1955 | రూపొందింది. దినిని 19 నవంబరు, 

1976 లో సవరించి తిరిగి, ప్రొశుతన్ అఫ్ సివిల్ నైట్స్ వక్టు, 1976 
[Protection of Civil Rights Act 1976] గా రూపొందించారు, 

శాసనసభ, పార్ల మెంటులలో (ప్రాతినిధ్యం : 

£50, 332 (పకరణల [పకారం సెశ్యూల్లు కులాలు, తెగలకు 

పార్ల మెంటులోను, రాఘ శాసనసభలలోను కొన్ని సీట్లు _పల్యేకిం 
చారు, స్థానిక సంస్తలలోకూడ అంశు [గావు పంచాయికీలలోను, 

మున్సిపాలిటీలలోనుకూడ ఈ సీట్ల ప్రే తను [Reservation of 

Seats | పాటి స్తున్నారు, 

ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషన్ : 

లీ (ప్రకరణం [పకారం కంద ప్రభుత్వ, రాష్ట్ర (ప్రభుత్వాలు 

ఉద్యోగాలలో 15 శాతం సెన్ఫ్యూల్లు కులాలకు 7 1/2 శాతం 

సుడ్యూల్లు "తెగలకు కేటాయించడం జరిగింది. 
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ఉపకారవేతనాలు 

ముటిక్ అనంతర, 'మటిక్ పూర్వ విద్యలలో పె..క. ల 

మొ. తెల విద్యార్థులకు ఉపకార వేతనాలు ఇస్తున్నారు, దీనిని 

1944-45 లో (పారంభించారు. 

బల్లా వసతిగృహాలు 

రాష్ట్ర పభుత్వాలు, శకేందపాలిత (పాంతాలు బాలికా వసతి 

గ్భహో లను గ్రా తేగా ఏర్పరచినా; ఉన్న వాటిని వి సృ్ఫృతపరచినా, నొెకెకి 

ధనసహాయం శేయదంనుంచి లభి స్తుంది. 

సుకు ల అభివృద్ధి కార్పొ చేషన్లు 

సె. కు. ల అభివృద్ధి కార్పొ శేషన్లు సె.కు. ల కుటుంబాల 

అభివృద్దికి, రాష్ట్ర) (ప్రభుత్వాలు ఏీర్పాటుచేశాయి. వ్రవి అర్థ క సంస్థలు 

(Financial Institutions) క్కు ఇటు హెకు,. ల (ప్రజలకు మధ్య 

వారధిగా ఉంటాయి. 

సెడ్యూల్లు సెల అభివృద్ధి 

50 శాతంగాని అంతకంకు ఎక్కు-వగాని సె. తె. ల [పజలు ఉండే 

పాంతాలలో అభివృద్ధికి ర్ వ పంచవర్ష పణాళక ఒక [క తృవ్య్యూహన్ని 

(Strategy) ప న్నారు. సె.తే, ల ఉష వణాళికల ద్వారా ఈ ప్రాంతాల 

అభివృద్దికి కృపచే స్తున్నారు. 

సెడ్యూూల్లు “తెగల పరిశోధనా సంస్థలు 

(Tribal Research Institutions) 

ఆంధ్రపబేశ్ ం అస్సామ్, బీహోర్, గుజరాత్ , శేరళ, మధ్య 

(పేక్, మహారాష్ట్ర, ఒరిస్పా, రాజస్థాన్; ఉ త్రరపచేశ్ , పక్సిమ 

చెంగాల్లలలో సె..తె. ల పరిశోధనా విశేణాసంస్థలను ఏర్పాబు చేశారు. 

పము కి పునరావాసం (Relief and Rehabilitation) 

1964, 1974 లలో జరిగిన ఇండియా - (శ్రీలంక ఒడంబడిక ల 

ననుసరించి, భారత (ప్రభుత్వం శ్రీలంక నుంచి భారత దేశానికి తరలివచ్చిన 

6 లక్షల భారతీయ శాందిశీకులకు 17 సంవత్సరాలపాటు పునరావాస 
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ఉపకార వేశనాలు 

మెటిక్ అనంతర, ము టిక్ పూర్వ విద్యలలో సుకు. ల 

మ్య తెల పద్యార్థ్రులకు ఉపకార వేతనాలు ఇ స్తున్నారు. దీనిని 

1944-45 లో (వారంభీంచారు, 

బాలికా వసతిగృహాలు 

రాష్ర్యాపభుత్వాలు, శేందపాలిత |పాంతాలు బాలికా వసతి 

గృహోలను క్రొ తేగా ఏర్పరచినా, ఉన్నవాటిని వి సృతపరచినా, వారికి 

ధనసహాయం శ్రేందంనుంచి లభి సుంది, 

షె. కు. ల అభివృద్ధి కార్పొ నేవన్లు 

పె.కు. ల అభివృది కార్పొనేవన్లు షె.కు, ల కుటుంబాల 
ఆశ C౧ 

అభివృద్దికి, రాష్ట్ర (వభుత్యాలు ఏర్పాటుచేశాయి. ఇవి ఆచ కసంస్లలు 
. wn థి థి 

(Financial Institutions క్కు ఇటు సెకు, ల (పజలకు మధ్య 

వారధిగా ఉంటాయి. 

సెశ్ఫూల్లు తెగల అభివృద్ది 

50 శాతంగాని అంతకం"కు ఎక్కు-వగాని షె, తె, ల పజలు ఉండే 

| పాంతాలలో అభివృద్ధికి స్ వ పంచవర్ష (పణాళిక ఒక [కొ త్తవ్యూహోన్ని 

(Strateg $Y) పన్నారు. హె. తె, ల ఉషపణాళీకల ద్యారా ఈ ప్రాంతాల 

అభివృద్దికి కృపి చే స్తున్నారు. 

సపెయ్యూటు వెల పిన్ ధనా సంస్థలు 
ఉనా 

(Tribal Research Institutions) 

ఆంధ్రపదేశ్ * అస్సామ్, విహార్, గుజరాత్, శేరళ, మధ్య 

(పేక్ మహో రాష్ట్ర), ఒరిస్సా, రాజస్థాన్, & తేర్బపటేశ , పశ్చ్వు 

బెంగాల్ లలో పె..తె. ల పిశోధనా నిక ణాసంస్థలను ఏర్పాటు చేశారు, 

పిము క్షి పునరావాసం (Relief and Rehabilitation) 

1964, 1974 లలో జరిగిన ఇండియా - (శ్రీలంక ఒడంబడికల 

ననుసరించి, భారత (ప్రభుత్వం శ్రీలంక నుంచి భారత దేశానికి తరలివచ్చిన 

6 లక్షల భారతీయ "కాందిశీకులకు 17 సంవత్సరాలపాటు పునరావాస 
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సదుపాయాలు కల్పి స్తున్నది. 1981 డిసెంబరు నాటికి కి.75 లతల 

మంది శ్రీలంకనుంచి ఇండియాకు వచ్చివేశారు. 

[పధానవుంతి జాతీయ విము కి నిధి 
(Prime Minister’s National Relief Fund) 

దినిని 1947 తో |పారంభించారు. దీనికి (ప్రజలనుంచి 47.56 

కోట్ల రూపాయలు మార్చి 1982 నాటికి సమకూర్చగా, 25.08 కోట్ల 

రూపాయలు ఇంతవరకు వెచ్చించడం జరిగింది. భూకంపాలు, వరదలు, 

తుఫానులు, కరువులు మొదలై నవాటివల్ల ఇబ్బందులకు గురిఅయ్యె 

(పజలక ఈ నిధినుంచి ధనసహోయాన్ని అందజేసారు. 

మొట్టమొదటి (పణాళికనుంచి నేటివరకు వివిధ పంచవర్ష (ప్రణాళికలలో 

ఈ కింద పొందువరచిన విథంగా వ్యయం జరిగింది. రూ॥ కోట లో 

కెందం రాష్ట్రాలు శకేందవాలిత 

[పాం తాలు 

ముదటి పంచవర్ష [ప్రణాళిక 1.60 — — 

రెండో పంచవర్ష (పణాళిక 8.49 4 95% — 

మూడో పంచవర్ష (పణాళిక -_ 12.88 ద. 638 0.98 

నాలుగో పంచవర్ష (పణాళిక్ష 65.71 9,86 1.438 

అయిదవ పంచవర్ష [పణాళిక 48.52 15.60 1.72 

1978-79 వార్షిక | వణాళిక 10.06 9.85 0.97 

1979-80 వార్షిక (పణాళిక్ష 17.82 12.23 0.84 

1980-81 వార్షిక ప్రణాళిక లిలి.లిల 16 45 1.62 

ఫ్లా శేందపాలిత (పాంకాలతో సహో, 

రవ పంచవర్ష (ప్రణాళిక శేటాయింవులలో శేందం తరఫున 

150 పోట్ల రూపాయలు, రాష్ట్ర పభుత్యాలు రూ. 109.78 కోటు, 

శేంద్రపాలిత |పాంతాల తరఫ్లున రూ. 1. 062 కోట్లరూపాయలు జరిగింది. 

1981-82 వార్డ్ న (పణాళీకలలో ను తం రూ . 81.57 కోట్లు 

శీటాయింవు జరిగింది, 
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(పభుత్వ సంస్థల; స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల మధ్య సమన్వయం 

[Co —ordination between Public and Private Agencies] 
అభివృద్ది = చెందుతున్న "చేశంలో సమన్వయం, సహశారం చాఆ 

అవసరం. ఎందువల్ల నంకే వననులు తక్కువగాను అవసరాలు ఎక్కు-వ 

గాను ఉంటాయి. కాబట్ట వనకుల దుర్విని యోగం 'బేక్ష వృధాకాకండా 

సేవా కార్యాలు నూచ్తి శేషన్ (Duplication) జరగకుండా ఉండా 

లంశు ఒకే రక మైన కార్యక్ర మాలను చేప (పభుత్వె సేనా సంస్థలు 

స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల మధ్య సమన్వయం సహకారం ఉండవలసిన 

అవసరం ఎంజనా ఉన్నది, 

సంఘ సంకేమ కపిలో “సమన్వయం?” అనే పదం * “ఇంటర్ 

కమ్య్యూని కేషన్ ” లయోజన్ (121522 | అవే పదాలు పర్యాయ 

పదంగా అప్పుడప్పుడు వాడటం కెద్దు. సాధారణంగా స్వచ్చంధ సేవా 

సంస్థల, స్థానిక జ్ఞా యులలో ఉండటంతో నాటికి అటువంటి సేవా 

కార్యక్రమాలను చేపకు ఇతర సంస్థలను గురించి అంతగా తెలియదు. 

అందువల్ల సమన్వయం వివిధ సేవా సంసల మధ్య ఉండటం అంతేనా 

అవసరం, శ 

అయితే ఈ సమన్వయం ముఖ్యంగా రెండు రకాలు. 

1. ఒక వజస్పిలో సమన్వయం [6౦ - ordination within the 

Agency | 

9, ఒక సముదాయంలో ఉన్న వివిధ రకాల సేవా సం 

సమన్వయం. 

ఒ శే నజన్సీలో ఉండే రకరకాల సిబ్బంది మధ్య జరిగ సమ 

న్వయం ఒకటోరకానికి చెందిన వె శ ఒక (ప్రాంతంలో ఉన్న రకరకాల 

సంస్థల మధ్య సమన్వయం ఉండాలి. ఉదాహరణకు ఒశే (పాంతంలో 
ఉండే లయను, లియో, రోటరీ, రోటరాక్టు _పభుత్వ సోషల్ "వెల్ సేర్ 

డిపాన్ట్రమెంీలులు కలిసి ఏడేనా సేవా కార్యానికి, ఒక బృహత్తర 

(పణాళిక పె చె వాటిమధ్య ఉన్న సమన్వయం శెంపోరకానికి చెందిందని 

చెప్పవచ్చు. 
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'దేళస్థాయిలో ఉన్న సేవా సంస్థలు - ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ 

సోషల్ వర్క్, ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ చెల్ చెల్ ఫర్, “బాల్క_న్ జి 

బారి) [BalkanJi Bar| అలిండియా  ఉమెన్సు కాన్ఫరెన్సు, ఇండి 

యన్ రెడ్ కాన సాసె టీ, ఇండియన్ ఎడల ఎడ్యు కెషన్ అసోసియే 

షన్, హరిజన సేవక్ సంఘ్, ఆదిముజూతి సేవక్ సంఘ్, కుష్టునివారణ 

సంఘ, క స్తూర్చాగాంధి నేషనల్ మెమోరియల్ దటుస్టు, టివి, అసోసి 

యేపన్, భారతీయ [గామాణ మహిళా సంఘ ముదఖై నవి. వాటి 
శాఖల కార్యక్రమాలను సమన్వయ పరచడమేకాకుండా వారివారి 

(పత్యేక వ్నెతాలలో కార్యక్రమాల అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదపడు 
తున్నది, 

అంతేకాకుండా ఈ అఖిల భారత సేనా సంస్థలు, (పభుత్వ సంస్ల 

లతో కూడ సహకరించి సమన్వయాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు 

సెలవుదిన గృహాలను నిర్వహించటంలో ఇండియన్ కౌన్సిల్ అఫ్ చెల్ 
వెల్ ఫేర్, కేంద సాంఘిక సం వేమ మండలి [C.S.W.B.] తో సహా 
కరిస్తుంది. అట్లాగే భారత్ సేవక్ సమాజ్ - అర్బన్ కమ్యూనిటి 
ప్రాశెస్టలను, నైట్ సెల్లర్లను [Night Shelters] కింద సాంఘిక 
సంవ్నేవు మండలితోను, కేంద సాంఘిక సంశావు మండలి తత 

కరలకు [field Workers | విక్ రా ఇవ్వటానికి కస్తూర్బా "నేషనల్ 

మెమోరియల్. టన్ట్ ఒకదానితో ఒకటి సమన్వయం, సహాకారం 
కుదుర్చుకొని పనిచే స్తునా యి, 

అందువల్ల స్వచ్చంధ సేవా సంస్థలకు, (ప్రభుత సంక్నేమ సంస్థ 
లకు మధ్య సరియైన సమన్యయం, సహాకారం ఉన్నట్లయితే నసాముజూ 

యిక కార్యక్రమాలు ఎంత్ విజయవంతంగా అములుజరుగుతాయి. 
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సంఫం సంకేవు కార్య! కవూలలో 
అస 
స్వచ్చంద సేవా సంస్థల బాత 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు, ఆపదలలో చిక్కుకున్న (పజలకు, భా 

కేంపాలు, వరదలు, అంటువ్యాధులు, కరువుకాటకాల వంటి అత్యవసర 

సమయాలలో, విము క్ష్, ఇతర సహాయక చర్యలు అందించటంలో, 

అనాదిగా [(పముఖప్మాత వహి స్తున్నవి. శతాబ్ది కాలంనాటి సేవా 

సంసలు కూడా కొన్ని డన్నవి, నాంతం అొంవికి పూరం సంచంద 

శేవాసంస్థలు ంధులను య. జ గంజి మనికి వట ఫా 

గించటంలో ఎంతో కృపిచేశాయి. భారత (పభుత్వం స్వాతంత్య 

సముపార్టి నానంతేరం సాంఘిక సంశేమ రంగంచె ను దృ మరల్చింది, 

1947 వ సంవత్సరం పూర్వార్ణం వరకు ఈ రంగం స్వచ్చంద సంస్థల 

అజమాయిపి. కిందనే ఉండేది. మనదేశం సంచేవు రాజ్యస్థాపన మే 

(పథానలత్యుంగా ఇెస్టుకొన్నది, (పజలను, జాతి, మత, కులాలలోని, 

భౌతిక, మానసిక, సాంస్కృతిక అశ కతలతొను వేరుపరచకుండా 

అందరూ సమానమే అనె సమతాభావం (ప్రజా పభుత్యాలలో (పపంచ 

మంతటా ఏర్పడింది. 

గత కాలంభో సాంఘిక సం'కేమ కపి నిమి త్తమె (పభుతగం 

తోజ్చ్వాటు ఉన్నా చేకపోయినా స్వచ్చంద సంస్థలు నామమాత్రంగా 

తమకృ్ళసని కొనసాగించాయి. కాని (ప్రస్తుత కాలంలో (ప్రభుత్వం 

తనంతట తాను _పత్యమంగా సంవేమరంగంలో కొన్ని [కొత్త కార్య 

(క్రమాలను చేపట్టడం; స్వచ్చంద సంస్థలకు ఆర్థిక సహాయం చేయడం 

ఎక్కు-వగా కనివీ స్తున్నది. 
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భారత _పభుత్యం _పజాస్యావ్యు, సామ్య వాడ మార్చంలో 

పయనిస్తూ సం మేమరాజ్యాన్ని స్థాపించాలని వముహ తరమైన ఆశయంతో 

ఉన్నది. అందువల | పభుతంపరమెన, సంచందసంసల పరమెన అ a న రభ మైన, గ్వచ్భంంసంఫ్థల పరమైన అన్ని 
రకాల సం మేమచర్యలు, [ప్రయత్నాలు ఆ ఆశయం పఫలించడంకోసం 

నిరంతరం కృపజరు పుతున్నా యి, ఈ బహాత్ లవమ్యసాధనకొ సం 

నాగించే పయనంలో అక్షుగా నిలిచిన సాంఘిక సమస్యలు లెక్క లేనన్ని 

వాటిని ఎదుక్క_-నటానసికి మనకున్న అవకాశాలు, సాధనసంప తులు 

చాలాతక్కు.వ. కాబటి ఈ సమస్యల పిప్కా- రానికి |పజాసహశకారం 

లేనిచే ప్రభుత్య మొక్క- కే లత్యూన్ని సాధించ లేదు. అతిముఖ్యమైన 

ఆహార వస్తూ విద్య, వసతి, రవాణా మొదలయిన సమస్యలను 

కొన్నింటిని _పభుత్వమే చేపట్టి (పథాన బాధ్యత వహిస్తున్నది. ఇవి 
కాకుండా ఇంకా ఇతర సమస్య లుకూడా వున్నాయి. ఆ సమస్యలను: 

పివష్క_రించడానికి స్వచ్చంద సంస్థల ఆవశ్యకత ఎంకో నాఉన్నది. అంతే 
గాకుం7ో స్వచ్చంద సెవా సంస్థలు మానవ తా దృక్పథంతో పూడి 

వృుండటంవల సాంఘికసం వేమ కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా చేపట మత్ 
టూ 

గలవు, (ప స్తుతం మన దేశంలో స్వచ్చంద గెవా సంస్థ లు 10,000 వెన 

ఉన్నాయని అంచ నొ, 

మనదేశ చ్యతలో సాంఘీక శేవ అశేది అనాదిగా ఏదోఒక 
రూపులో కనిపిస్తూ నే ఉంది. ఆదివుజాశులలో కూడా తవు స్వజాతీ 

యతను కాపాడుకోవడానికి బలహీనులను రహ్నీంచడం ద్వారా స్వచ్చంద 

సేవా (పయక్నాలు గోచరి స్తున్నాయి. 

పూర్వం | గామపంచాతీలు, ఉమ్మడి కుటుంచాలు వృద్దులకు, 

బలహీనులకు రత్షణ కల్పి సుం డేవి, పెద పజలకో అన్నదానాలు 

చేయటం శరణార్థులను ఆదుకోవటానికి వసతి సౌకర్యాలను కల్పిస్తూ 
ధర్శశాలలను కట్టించడం "మొదలయిన _పకార్యాలన్నీ అనాదిగా 
స్యచ్చుంద సేవాసంస్లలు మనభబేశంలో ఉన్నవని వెపటానికి నిదర 
చలం పరిగణించవచ్చు. | న | 



సంఘసం మెము కార్యక్రమాలలో స్వచ్చంద సేవాసంస్థల పాత్ర 4కక 

థాత్భిత్వ భావనయె గాకుండా సేవా సంకల్పానికి మతం కూడా 

ఎంతో దోహదపరచింది, అనేక మతాలతో వుతస్తులు అవసరాల 

లోను. చిక్కు-లలోను ఉండేవారి సోదరులను అదుకొ చేసారు. ముఖ్యంగా 

బు) సృవ మిషనరీలు ఈ సేవా (వకార్యాలలో మన "దేశ సాంఘిక 

జీవనంలో ఒక ముఖ్యమెన పాత్ర వహించేవారు. అనాధ శరణాలయా 

లను, కుష్టు శరణాలయాలను పోషుంచడంలో హ్చైంచదగ పాత 

వహించారు. మానవ సేవయే మాధవసేవ అనే భావన వారిలో 

ఉండేది. 1905 లో |పారంభఖించబడిన సర్వెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ 

సొసైటీ (Servents of Indian Society) లో మతాతీత సాంఘీక 

చేవ మన చేశంలో ఉద్భవించింది. మరికొన్ని సంవత్సరాల తరువాత మన 

జాతిపిత మహాత్మాగాంధి మహత్తరమైన ఆశయాలతో కార్యశిల 

దృక్పధంతో సాంఘిక సంశేమ రంగ్మపవేశం చేశారు. సంఘంలోనుండే 

అనేక దురాచారాలను రూవువూహూనికి అనేక నిర్భాణాత్శక మైన 

సాంఘిక సంమెమ కార్యక్రమాలను చేపట్టారు. (క్రమేణా భారత దేశంలో 
సం తేమ కస్ మరింత వ్యవ్థకృత మైంది, భారత దేశంలో పారి శామికీ 

కారణాలను, నగరీకరణను, త్యరితరీతిలో చెంసొందటంవల్ల నేడు మనం 

అనెక సమస్యలకు గురి అవుతున్నాం. ఉమ డి కుటుంబ వ్యవస్థ, కుల 

వగవస, | గావుపంవాయితి వంవస్తల వంటి సేవా సంసలన్ని కూడా బల 

పే నమవుున్నయి. బం సమయాలలో హళ్చాత్య చేశాల 

శాస్త్రీయ పరిజ్ఞానం; కప పద్దతులను మనం అపారంగా వినియోగించు 

కొని సత్వరంగా మంచి ఫలితాలను సాధించుకోవలసి ఉన్నది. 

స్వచ్చంద సేవా సంస్థ ఆ నిర్భచనం 

లా వివర [Lord Baveridge | స్వచ్చంధ చర్య 

[Voluntary Action} అనే రిపోర్టులో స్వచ్చంధ సేవా సంస్థ అం శే 

సమిటో ఇలా చెప్పాడు. *బయటవారి అధికారానికి లోబడకుండా 

తన సాంత సభ్యుల చేత స్థాపిత మై నడిచే దానిని స్వచ్చంధ సేవా సం 

అసి వ్యవహరించవచ్చు. 

బలో 
౧ 

థి 



446 భారత దేశంలో నసంభు సంకేమ సేవలు 

అంశే (పభుత్వ సేవా సంస్థలకు, స్వచ్చంధ సేవా సంస్థలకు కొన్ని 
తేడాలున్నాయి. (పభుత్వ సేనా సంస్థలలో చె అధికారుల పర్య వేశుణ, 

నియంతేణ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పేవా సంస్థ ద్యారా సవా కార్యక 
మాలు నిర్వ కంచటంలో స్వచ్చంద సేవా సంస్థల సభ్యులవ లె తగినంత 
స్వతిర్య్యతం ఉండదు. పభుత్వ సేవా సంస్థ లలో స్వచ్చంద చెవా సంస్థల 

కున్నంత మానవతా దృక్పథం ఉండదు. తక్షణ సదుపాయాలు కల్పించ 

టానికిగాని తతణ సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టటానికిగాని స్వచ్చంధ 
సేవా సంస్థలు చేయగలిగినంత [పతిభావంతంగా (పభుత్వ సేవా సంస్థలు 
చేయలేను. అంతేగాకుండా సంకొ త్ర కార్యక్రమాలను చేపట్టటానికి 
అందులో ఉన్న లోటుపాట్లను తెలుసుకోవటానికి స్వచ్చంధ సేవా 

యే అనువుగా ఉంటుంది. 
ము 

సంస 
బా 

అ “ వీ అ ఆ చ CN 3 స్వచ్చంధ సనా సంస్థలలో జనా సంక ల్పమున్న వ్య క్రులందరూ 

కలుసుకొని అక వనరులను వెంపవొందించుకొని, విలెనంత వరకు తది 
అధ లా చె, అర్య నూ అ నాం ద తర సంస్థల వె గాని (పభుత్వంవె గాని ఆధారపడకుండా, సేవా కార్య(క 

మాలను చేపటటం జరుగుతుంది. అందువల ఇందులో ఉన్న సభ్యులు ర 
“౧ 

బయటవారి అధికారానికి లోబడవలసిన అవసరంలేదు. జీవా కార్యక 
మాలను నిరం క 0చ స కు సంపూర శ మూలను నిర్వ క్రిం టంలో భ్యులందరకు సంపూర్ణ స్వచ్చ ఉంటుంది. 

స్వచ్చంధ సవా సంస్థలు _ (పయోజనాలు 
॥ య 

1. సంచ్చుంధ సేవా సంస పకార( మేవ క థ్ వాన స్ధల ముఖ్య మైన (పకార్య మేమంళే మార్త దర్శక 
త్వాన్ని వహించటం, స్వచ్చంధ సినా సంస్థల బలవ తేరమైెన అంశ 
మేమంకే ఇవి (పయోగరీత్యా సేవా కార్య [క్రమాలను నిర్భహీా 
నాయి, స్వచ్చంధ చర్యకు కావలసినంత స్యతంత్రత ఉంటుంది. 
వివాదాస్పదమైన తేతంలలో కూడ కృషీ జరపటానికి, వచెన 
కార్యం చేపట్టం తక్కిన సముదాయ పజలందరూ వ్యతి రేకించినా 
సేవా సంకల్ప మున్న చిన్న సమూహం కపి జరపటానికి పిలవ 
తుంది. మన దేశంలో కూడ కొన్ని రకాల జీవా కార్య|కమాలు, 
(పభుత్వ సంస్థలు చేపక్టుటంత వరకు స్వచ్చంధ సవా సంస్థలే 



సంఘసం వేవు కార్యక్రమాలలో స్వచ్చంద సేవాసంస్థ ల పాత 44:7 

చేపట్టంఎన్నో వృష్టైంతాలునాష్నయి. _ ఆదిమవాసుల సంవేముం 

కోసం థక్క-ర్ బాబా కృషి, (స్రీ స్తీ విద్యకోసం కార్వే మహర్షి చేసిన 

కపి, ఉదాహరణలుగా ఇెప్పునోవచ్చు. 

2. స్వచ్చంధ చర్చలో రాజకీయ వ త్తిడుల (పభావం కూడా డండదు, 
తగినంత స్వతంత్రత ఉంటుంది. అయిళే "పభుత్వ సేవా సంస్థలలో 

సేవా కార్యక్రమాలు లా (పభుత్వం మారిన రాజకీయ పార్టీల 

నూూార్చిడులవల్ల వొ త్చాహోనికిగాని, నిర్ణ మ్యానికిగాని గురిఅన్రతాయి, 

లి, స్వచ్చంధ సంస్థలకు; తగినంత సడలింవు, స్వతర్మతత, (పజల మద్దతు 

సహశారం బాగా లభిస్తాయి. (పభుత్వ సంస్థలవలె ప పరివాలనా కార 

న్వత (Bereaucratic Rigidity) ఉండదు. 

4. స్వచ్చంధ చర్చ అనేది అత్యవసర అవసరాలను తీర్చడానికి బాగా 
ఉపయోగపడుతుంది. ఈ స్వచ్చంధ చర్య ద్వారా, స్వయం 

సపోాయంగాని, సహోయారులకు తోడ్పడే వ్యయాలుగాని, స సహాయం 

చేయటం జరుగుతుంది. 

స్వచ్చంద సెవాసంస్థలు ఎదురొ_ం౦ట తన్న సమస్యలం 

| స్వచ్చంద సెవాసంస్థలు సేవాతత్పరతతో, సోదర మానవ 

సం తెహాన్ని దృష్టలో పెట్టుకొని ముందుకురికినా విజయవంతంగా సేవా 

కార్యక్రమాలను తగురీతిలో అందించ లేకపోతున్నా యి. ఎందువల్ల నం శే 

అవి అనేక సమస్యలను ఎదురొ్క_నవలసివ స్తున్నది. 

కు 

1. ఆపెసి సమ స్యా 
థి 

ఆధునిక కాలంలో స్వచ్చంద సం మేమస సంస్థలను పోపించడానికి 

ధర్మనిధులు, తోకోపశకార సంస్థలు, శీణించిపోయినాయి. అంతేకాక 

మఎకొన్ని సంస్థలను స్థాపించి పోవీంచే ఆతాహవంతులయిన ధర్మ 

పరులైన భినికులు కరునె నారు. స్వచ్చంద సంస్థలకు (పత్యతకంగా 

అన నసహోయాన్ని చేయవలసిన భారం ప్రభర్వవే వహించవలసి 

వ స్తున్నది. అందుచేత ఈ సంస్థలు ఆర్థిక బలహీనత వల్ల సక్రమంగా 

సంఘసంవెము సేవలనుచేసే ఆత్మబలాన్ని ఫోల్పోతున్నాయి. 

త్ర 
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2, శిహీతులయిన సంతెను కార్యక రల కొరత :- 

స్వచ్చంద సం జమ రంగంలో శిక్నీతులయిన సంవ్నెవు కార్య 

క రృల కొరత హాచ్చుగావుంది. సం శమ కార్యక ర్భలకు, పరోపకార 

చింతన, త త్యాగనిరతి, స సహనం, సానుభూతి ముద లై న లశ్ణాలున్నప్ప టికి 

ఆధునిక నాంఫుక సంతెమ పద్దతులలో రికుణాపాందడం వారికి వాలా 

అవసరం. సమాజంలో ఉన్న “సమస్యలను కూూలంకొషంగా అవగాహాన 

చేసుకొని వాటికి తగిన చర్యలను తీసుకొని సమాజాన్ని క్రమబద్దం 
శేయాలంకు సంవేవము కార్యక రృలకు రిక్షభా ఎం_ోనా అవసరం, అందు 

వల్ల ప్రభుత్వం చాధ్యతవహించి సంతేమ కార్యక రృలకు _ శితుణ 
ఇప్పించాలి, 

కీ బే (పాంతంలో ఒకేరకమైన సేవలను అందజేయటం :- 

కొన్ని |పాంతాలలో కండు సంస్థలు అంశు స్వచ్చందసంస్ల , 

మరొక (పభుత్వేసంస్థ లేదా శెంశూ స్వచ్భందసంస్థ లే బిశేరక మయిన 

సేవలను అందజేయటం జరుగుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటి ఏవకరూపమైన 

సేవలను రెండుసంస్లలు చేయడా డాన్ని అరికట్ట “సంచేమనే సేవలకు వ్యాన్ 

కలిగించడంలో స్వచ్చంద సవాసంస లు, "పభుత్వం తగిన జ్యాగ త్తి తేలు 
థి 

తీసుకోవటం అవసరం. 

4. పరిపాలనలో విలంబనం (Administrative Delays) 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థల పకిపాలన, విధినిర్వహణలో జాప్యం 

ఉండదు. కాని ప్రభుత్య సంస్థ లలో పిపాలన చాలా అలస్యంగా జరుగు 

తుంది. ' అంతేకాకుండా తెంం, చంద లచెన విధించే పభ IS స్వ చం సంస్థ వై ణం 

నియమాలు, తనిఖీ వె సే పస్ధతులుకూడా చాలా కఠినంగా ఉంటాయి. 

ర్ట సమన్వయ విభానంభలో లోపం :- 

సం వేమ సేవలను అంద జేయడంలో స్వచ్చంద సంస్థలకు, 

(పభుశ్యానికి మధ్య సరిఅయిన సమన్వయ విధానం లేదు. స్వచ్చంద 
స స్ప లమధ్య హపూడా సమన న్వ ఆ "భావం లోపించి, "దేనికే స్వతంతెంగా సంస 

థి 
తమ సేవలను అంద జేస్తున్నాయి.. స్వచ్చంద సంస్థ లు సాంఘీకసంమెముం 
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రంగంలో _పభుత్వ సంస్థ లలో సమానమైన స్ధాయిలో భాగ సోగములుగా 

పని చయవలపి ఢింటులేది. అందువల్ల సాంఘిక సంనేమ రంగంలో 

| పభు తాగనికి, స్వచ్చంద స ంస్టల అక నూత మే కాకుండా ; స్వచ్చంద సంస్థల 

మధ్యకూణా సమన్వయ సహకార భావాలు అభివృది చెందాలి. 
ర 

6, నాయక త లోపం ;- 

స్వచ్చంద సేవాసంస్థలు ఆరంభంలో చురుశై న, నిస్వార్థమైన 

నాయకుల సాహచర్యంలో హె ౨చదగ్గరీతిలో పనిచేస్తున్నవి. కాని 

కొొందను నాక పరులు, స్వచ్చందశే సవా కార్యక ర ముసుగులో, నేర్ప 

కాంక్షతో, స్వచ్చంద సెవాసంస్థ లలో (వవేశ్ స్తున్నారు. ఇ్షబునంటి 

స్వార్థ పరశే కుల మూలంగా, ఆయా సెవాసంస్థల అభ్యున్నతి కుంటుపడు 

తున్నది, కాబట్టి సెవాకార్యకరృలు సరియెన నాయకుని నియమించు 

కొని, స్వార్గపరశ కలను అడ్డు తొలగించుకొన్నట్ల యితే, దినదిన (పవర్థ 

మానము సెవాస్ట్రలకు అతిచేరువలో సేవలందించే అవకాశం కలుగు 

తుంది, 

స్వచ్చంధ సేవా సంస్థల పాత్రే 

(Role of Voluntary Organisations) 

మహమ్ముదియులు తమ కన వంతు ఆదాయాన్ని సమాజంలో 

దిక్కు-'లేక ఇతరులచె ఆధారపడి జీవించే వ్వ కుల నిమి తం ఖర్చు చేసి 

నారు. శిక్కు- మతస్థులు “గురుదారరా” ల ద్యారా సహాయం చెశారు, 

(బిటిషునారి వలస విధానంవల్న కై డస సవ మిషనరీ వ్యవస్థ సతో కూడా 

ప్రపంచ. ఆర్థిక దృక్పథంలో నూర్చులు కలుగటంవల్ల మన చేశ 

సాంఘిక వ్యవస్థ లో విస వాత్మక మైన మార్పులు రావడం [వారంభ 

మయింది. దానితో సమాజంలో రాజకరామమోహానరాయ్, ఈశ్వర 

చరద విద్యాసాగర్, దయానంద సరస్వతి, కందుకూరి పీశేశలింగం 

ముదలయిన సంఘ సంస్య- రలు బయలు చేరి ఉద్యమాలను నడిపారు. 

తత్ఫలితంగా చేశంలోవున్న పెద్దపెద్ద పట్టణాలలో ఆర్యసమాజం, రామ 

29) 
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కృష్ణ మివను, ధియోసోఫికల్ సాసైటిల వంటి వై )చేటు ధర్భాసంస్థలు, ర్ం . యా ఎ | 

సేవా సంస్థలు అనేకం బయలు చేరాయి. ఈ సంస్థలు సమస్యాపూరిత 

మైన అన్ని రకాల రంగాలలోను, నిసా(పంగా వపజలకు సేవ (cme 63 +) 

చే స్తున్నాయి. 

భవిష్య త్తులో స్వచ్చంధ సం సల కప 

క + శ్ర సంవుము రాజ్నస్తాపనలో సంచంధ సంసల పాత అడింతీయ నం ర్య అనో స్వచ్చంధ సంస్థ C ఏ 
మనది. [పపంచంలోని | పముఖ్లి "దేశాలన్ని న్యచ్చంధ సంస్థల | వాము a__ షె ల _ 

a వం 
లి క్ష్ వ్ వు 

ఖ్యాన్ని గురంచి వాటి అభివృద్దికి ఇతోధికంగా కమ. చే స్తున్నాయి. 

భారతదేశంలో కూడ ఈ అభివృద్ధకరఫోరణి పాచ్చుగానే ఉంది. 

సాంఘిక సంవేవుం, వెనుకబడిన వనాల సంవేవుం నాటికి 
చెందిన పరిశీలక బృందం రిపోష్ట లలో ఈ స్వచ్చంధ సంస్థృల అభివృద్దిని 
గురించి కొన్ని సిఫారసులను చేసింది, 

1. స్వచ్చంధ సంస్థలు మూలధనాన్ని సంపాదించే కార్య। కమాలను 
ఫునః పరిశిలించాలి. కొందరు దాతల దానధర్మ్శాలపవై న అధార వడ 
కుండా అధిక సంఖ్యాకు బై న (పజల సవాకానాన్ని సంపాదించాలి. 

వం స్వ ంఢ సంషలు సంశ్నేమ చేవ అభివృది విషయంలో అధిక ఫ్ 
బాధ్యత వహి స్తున్నందువల్ల అధికార సంస్థ లతోపాటు సీటిక్రి సమా 
నమన హోదాను కలిగించాలి. 

లి. సంవ్నెము సేవా సంసల విషయంలో సమాజ సండేవము సేవలకు 
వసతి సదుపాయాలు లేని కుటుం పన్ని ఆధార యూనిట్గా తీస్పు 
కోవటం జరగాలి. 

4, సమన్వయ పరివ తులను జిలా, రాష్ట్ర, జాతీయ సాయిలలో నం ఉం రి యి స్థాపించడం జరగాలి. ముందుగా ఈ పదివ తులను రాష్ట్ర/సాయిలో క. లావి రుం యి రాష్ట్రా ప్యభుత్యాలు, రాష్ట్ర సాంఘిక సంవెమ సంస్థ ల సలహాలను 
అనుసరించి నడపాలి, ఈ పరివ తులు ఒక సాది సావీంచిన తేరు వాత జాన య వాటంతట అవే కొన్ని నియమాలను ఏర్పరచుకొని వాటికి అను 
గుణంగా పనిచేయోలి. 



సంఘసం వేము కార్యక్రమాలలో స్వచ్చంద గేవాసంస్థ ల పాత్ర 451 

స్వచ్చంధ సేవా కార్యక ర్హల లతణాలు ఇ 

1. స్వచ్చంద సాంఘక సంవ్నేవు కార్యకర్తగా కార్యరంగంలో విన|మ 

తగా ఉండీ సిగర్విగా వ్యవహరించాలి, 

2, స్వచ్చంద సాంఘీక సంవ్నెమ కార్యక ర్వ చి త్రెకుద్ది,  నిస్వార్లపరాయ 

జత, అత్నార్పణ బుద్ది, _ త్యాగనిరలి మొదలై స సలతణాలలో 

ఉండాలి. 

శ. స్వచ్చంద సాంఘిక సంవెమ కార్యక రృ వ్నేతరంగంలో (పజలతో 
కలసి మెలసి వారిలో ఒక వ్యక్తి కి గా మసలుకొని వారి సమస్యలను 

ఫూ3గా అవగాహన వేసుకొని అనధికార స్థాయిలొ వ్యవహ 

80ఛాలి, 

Ey స్ఫచ్చంద సాంఘిక సంవేమ కార్యక ర అన్ని రకాల సమస్యలను, 

సహాన సానుభూతులతో స్వయంగా కనివిని తెలుసుకొని వృత్తి 

సామరన్యాన్ని (Rapport) స్థాపించి సమస్యను సమ్మ గంగా పరెకి 

వించి పేెప్మా- రానికి తగిన కుదీ నిర యాలను తీసుకొనే సమర్భతతో 

ఉండాలి. 

చ్, స్వచ్చంద సాంఘిక సంవేవు కార్యక ర సమాజంలోని (పజలు 

ఉ త్పాహపూరితంగా పాస్తెనడానికి అనుగుణమెన పథకాలను? 

కార్య [కమాలను వఏర్పాముచే తాలి. 

ఓ స్వచ్చంద నాంఫిువ సంవేవు కార్యక ర ర సంతేమ రంగంలో ఆదర్శ 

వాదిధు సజొనాయకుని పాతను వహించి ఉద్యమాలను నడిపి 

సమాజంలో ఎవరి సమస్యలను వారే పొష్మరించుకొనే విధంగా 

చేసి (పజలను ముందుకు నడిపే సామర్థ్యంతోను, చాక చక్యంతోను, 

ఉండాలి. 

7 స్వచ్చ ఇంద నాంపుస్ సంతేవు కార్యక ర్వ రృ అవసర వమనపష్పుడు (పభుత్వ 

సంషెమ శాఖలతో సంబంభం వెసుకుంటూ అన్ని పిధాలయిన 

సహకారాలను వెందుతూ సమన్వయ భావాన్ని (ప్రజలలో చింపాం 

దించే విగంగా నడచుకోవాలి. 
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లె, స్వచ్చంద సాంఘుక సంజెవు కౌ ర్యక ర సమాజ సంజషేవు కార్య 
qf — 

థి క కస అ మతంలో అభివృద్దిని సాధించాలంకు ఆధునిక సంవేమ శు 

పద్ధతుల ద్యారా సుకితుతుడై ఉండాలి. 

జవ (పభుత్వం = స్వచ్చంద ువాసంస్థలం 
] య 

ఆమెలా క we wa = య్ పాల్ ఆం స్వాతం త్యానంతేరం, (పభుత్వ సం కేమకార ఫ్ అభివృధ్ధి! సం 

ఈ కింది చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది. 

(1) కొన్ని సెవాసంస్థలకు |గాంట్లు ఇస్తూ, స్వచ్చంద సేవా 

౭ ౯ హాని ల జాం ఎ లా చర్యల పోత్స్చాహమే [పథాన ధ్యేయంగా నెట్టుకొని పూర్తి కాలిక 

అధ్యకతుని నియమిస్తూ 1953 లో (C.5..కి) కేంద సం వేమ బోర్డుని 

స్థావించటం, ఈ బోరులో చేశేంభోఉన్న స్వచ్చంద సేవా కార్యక రలు థె డ్ పా వీ = 
ఉద్యోగోతరులు, సాంఘీక సంకేము కార్యక్రమాలతో ముడిపడిఉండే 

మం|తివర్లాల పతినిధులు, రాష్ట్ర) (పతినిథులు, సాంఘిక శా స్రువె త్తిలుః 

పరిపాలకులు సభ్యులుగా ఉంటారు. కిం దీయ సంస్థకు సపాయసహ కారా 

లందిసూ వివిధ రాఫ్ల్లాలలో శేం దపాలిత [పాంతాలలో రాఫ్టి 9 యా 

సాంఘిక సంషేమ సలహా మండలులుకూడ ఉన్ని. 

(11) నేకు వేపనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పన్లీక్ కో_ ఆపరేషన్ 

అండ్ చెల్ డెవలప్మెంట్ (Nautional Institute of ublic 

Cooperation and Child Development) గా ౫5 0పుపొందిన 

సెంటల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రిసెర్చి అండ్ మింగ్ ఇన్ పప్తిక్ 

కోపరేషన్ (Central Institute of Research and Training 

in Public Cooperation) సంస్థను, 1966 సం1లో స్థాపించటం. ఇది 

(వణాశికా కార్యక్రమాలలో (పజలు పాళ్లొ నేటట్టు చేయటానికి, 

స్వచ్చంధ చర్యను (పోత్ప్సహీంచటానికి స్వచ్చంద చర్యలో పాల్తెనే 

స్ఫచ్చంద కార్యక ర్భలక శిక్షుణనివ్వటం, స్వచ్చంద చర్య వివిధ ఆంశాల 

పికోధన పర్యాలోచన (evaluation) లను సాగించటానికి దోహద 

పరు సున్నది. 



(111) 

(iv) 

(V) 

(V1) 

(vi) 
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చేశ స్థాయిలో ఉన్న స్వచ్చంద సంస్థలకు [గాంట్లను మంజూరు 

చేయటం, 

విభిన్న "కార్యక మాలు నిర్భ క్కి 3 ౧చటానికి స్వచ్చందసంస్థి లకు 

నిధులను మంజూరు చేయటం, 

ఎప్పటికప్పుడు; (పభుత్వం నియమించిన వివిధ కమిటీలలోను, 

వర్కి-౦గు (గూవులలొోను. స్వచ్చంద సెవాసంస్థలకు తగినంత 

(ప్రాతినిధ్యం కల్పించి, సం వేమ పథకాలను, (17611416 Sche- 

10659) రూపొందించటానికి విధానరచన (50110) formula- 

tion) లోను వారిని పాళ్లొనెటబ్లు చేయటం, 

గ్రామాలలోఉన్న స్థానిక శ్రీ సంమేమ సంస్థలను |వోత్సహీస్తూ 
అనేక అభివృద్దికర మైన కార్యక్రమాలలో నారెని పాగా నెటట్లు 

వేయటం, 

వరకట్నాలు, పీన్నవయస్సులో పెళ్ళిళ్ళు (Early marriages) 

వంటి సాంఖుక దురాచాశాలను రూపుమాపడం, (పజాభి[పా 

యాన్ని ఉ తేజం చేయడంలో సేవాసంస్థలకః తమ సహాయ 

సహా కారాన్ని అందించటం. 

(పణాళిక స్వచ్చంద సేవాసంస్థలకు శేటాయించిన 
గు 

[గాంట్ ల మొత్తం రూ. లక్షలు 

ముప టి పంచవర్ష (వణాళిక 75.438 

"హెంవో పంచవర్ష (పణాఇక 950.00 

మూ,ఫో పంచవర్ష (పణాళిక 1200.00 
యా 

"న (ప్రణాళిక (1966-67) 71.00 

వార్షిక (పణాళిక (1967-68) 60.00 

వార్చి క (పకొళిక (1968-69) 72,00 

నాలుగో పంచవర్ష (వపణాళిక 600.00 

_ వై] 
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ఆ ర్వ సవరాజం 

ద్ ఒక సపరయెన సంచ౦ద సేవా సంస, దీవిని సా ఇ మతపరమైన స్వచ్చంద సేవా సంస్థ ద్ సామి 
దరఠూనంద సరస్వతి అనే ఆయన 15675 వ సంవత్పరంలో బొంజూాయి 

నగరంలో స్థాపించాడు, 

సామి దయానంద సరస్వతి అసలు తరు మూలనంకరుడు. 
_ ఇతడు 1524 వ సంవత్సరంలో గుజరాత్ లోని కఠియవారు [పాంతంలో 
“తం కారా” | గామంలో కోతి)9య చాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మం 

చాడు, శివాలయంలో శివర్శాతి రోజున ఒక ఎలుక శివుని విగహం 
మోద పరుగెత్తుతూ ఆ వి|గహోన్ని మలినపరచటం విషయమ తండి 

నుంచి తనకు సియన సమాధానం రాకపోవటం, తన కనిష్ట సోదరి, 
తనకు గురుతుల్యుడై న వెదతం[డి చనిపోవటం మొదలై న సన్ని వేశాలు 
అతని హృదయంలో చేరదని ముద వేయడంతో, విగహావాధన 
మోాజుతే గి మానవ బాధా విమాచనామాన్హాల న న్యెషెంచ సంకల్పిం 

చాడు. పివాహంనవై వముక్క్కువజూపక, ఇల్లు వదలి వెటై, 15 సంవత్సరాల 
పాటు సత్యాన్వెపషణలో జీవితాన్ని గడిపాడు. అనేక (పబేఫాలు సంద 
ర్నెంచాడు. నాభువులను, పండితులను చాలామందిని కలుసుకున్నాడు, 

అవరకు పరమానంద పరమహంస దగ్గరే వేదాంతం నేర్చుకున్నాడు. ఆ 
తరువాత దక్కన్ న్యామి పూర్ణానందుడు ఈ మూలశంకరునకు 
“దయానంద సరస్వతి అనే నామకరణం చేశాడు. ఈ దయానంద 

సరస్వతి విర భానందుడ నే న్యామికి శుకూషచేసి సనాతన ధర్మాలను, 
సంస్కృత [| గంఖథాల్లోని గారాంశాన్ని (గహేంచాడు. ఈ విధంగా 
సాములను, సన్య్యాసులను, పండితులను కలుసుకొని వేదవేదాంగాల 

నావాన్ని [గహాంవాడు, 

ఆర్యధర్శం హిందూ ధర్మంగా, హిందువులు ఆర్యులుగా పసిద్ది 
శకెక్కి-టంవల్ల స్వామి దయానంద సరస్వతి తన ఉద్యమానికి “ఆర్య 
సమాజం’ అని వెర్కోనడం అన్నివిధాల సమంజసంగా ఉన్నది. సామి 
దయానందుని కాలంలో సంఘం దురాచారాలతో, సమస్యలతో నిండి 
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ఉండేది. (పజలు అత్యధిక సంఖ్యలో పరమత బోధకుల [పభావానికి 

లోబడి హీందూ మతాన్ని వదులుకొని పరమతాలను స్వక నెం ంశోవారు. 

అంతేకాక, (పజలు పరమత ప్రాబల్యంత" కన్ను మిన్ను కొనకుండా అనేక 

దురాగతాలకు పాల్పడేవారు. మత పునరు పసు భారతీయ ధర 

రక్షణకు “స్వామి దయానంద?) బద్దకంకోణు డే వివిధ స్థాయిలలో కప్ 

చేసి సంఘాన్ని సంస్క-కింవాడు. 

నంఫు సంస్క్రణకై కృషి 

స్వామి దయానంద సరస్వతి అనేక సంస్థలను స్థాపించి, తరువాతే 

అనుయూయులకు మార్షదర్శకుడై నాడు. (పతీ మానవుడు విగహోరాధన 

చేయటం, మతంపట్ల భ కిని మాపటం, చాలదసి, మానవ నేవనే నిజ 

మున మాధవసేవ గా భావించి [పజలకు సేవ చేయాలని బోధించాడు. 

అనేక సాంఘీక పము క్రి (Social Relief) సంస్థలను, సాంఘిక ఏద్యా 

సంస్థలను (Social Education Institutions) ఆనాధల సహోయకి 

స్థ లను స్థాపించి, (పజలకు అ నేన పధాలుగా సహాయం చేచాడు. ఈ 

ంసలు పనిచేయడానికి చాలామంది స్వచ్చంద కార్యక రృలు ముందుకు 

వచ్చి దయానంధునికి సహాయహూరు. మహమ్ముదియులను, కై సృవ 

వష, వారీ, జై వెన, బౌద్ద మతాలకు కూడలి అయిన అబ్బరు పట్టణ 

ములో ఆర్య సమాజం (పసిద్ది చెందింది. ఆర్య సమాజం అనాధ శరణా 

లతలు, వారి శొమిక వర్ ,- మావులు, ఉపన్యా స భవనాలు, బాలికా 

పాఠశాలలు, అన్ని సదుపాయాలుగల ఒక వేదము దణాలయం ముదల 

యిన వాటిని నడుపుతున్నది. ఈ విధంగా దయానందుడు అనేక సంస్థి 

లను స్థా వించి వాటిద్వారా సంస్క-రణో ద్యమాన్ని నడిపి సంఘ సంస్క 

రగా సుపసిద్దుడెనాడు, 

విద్యా సంస్కరణకై కృషి 

సామి వయానంద సరస్వతి నైతిక అభ్యాల్నేక మతపర మైన 

సంకేమ విద్యమా త్రమే భారతీయ యువతరానికి పటిష్టమయిన ఏద్య 

అని నమ్మాడు. యువతరం శీలం పటిష్టంగా ఉండి వారు అన్ని విథా ళా 
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అభివృద్డ చె చందాలంశు భగవంతుని సేవమా[త మే వాలదని, మానవ సేవ 

అత్యంత ముఖ్యమని; "వెలియజెప్పాడు. మానవునికి చతుర్విధ ఆశ యా 

లలో (బహ్మచర్యా(శేమం చాలా ముఖ్య 'మెనదసి దయానందుడు 

బోధించాడు, (పకిమానవుడు 7 ముదలు "5 సంవత్పెరాల పర్యంతెం 

తప్పనిసరిగా బహ చన్యాన్ని అవలంబించి, విద్య నేర్చుకో వాలని చెప్పాడు, 

మరానవృడు తనన్య క్తి క గత్ర స్వ చ్చతెకు అధిక (ప్రాముఖ్యాన్ని ఇచ్చి ధ ర్యాన్ని 

పాకించాలని సమాజసేవ చేయాలని, సామాన్య సుఖాలను అనుభవించ 

స కాని విశేషంగా భోగపనాయణులుగా ఉండరాదని, ధర్మాన్ని, 

త్యాన్ని అనలంబించా లేకాని దె వ త్వాన్ని వాటించ రాదనీ విద్యార్థులకు 

తరచుగా బోధిుంచేవాడు. 

దయానందుడు తన విద్యాపథకంలో వ్య క్రిగత ఆరోగ్యానికి, 

| పాము ఖ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు, విద్యాబోధన విషయంలో ఉపాధ్యాయునికి, 

న. అత్యంత సన్నిహిత సంబంధం ఉంశే, తం డికి తనయులకు 

మధ్య వుండే సంబంధంవంటిది ఉండి, (పశాంత వాతావరణంలో విద్యా 

బోధన కొననాగాలని చెప్పాడు. సంస్కృతే, హింద్ ఖభావులకం 

ప్రాముఖ్యాన్ని వచ్చి బోధనాఖావలుగా వాటిని వెంస సొందింవాలని 

డయానందుడు తలచాడు. విజ్ఞాన సముపారనకు భారతీయులు ఇతర 

"జెళాలకు స్వేచ్చగా పోవచ్చునని, జ్ఞనార్భ్రానకు [పపంచంలో ఒక అవధి 

వర్పరచకూడపెని నొక్కి. చెప్పాడు. విద్యా విధానంలో ధనికుడు, 

ఇవవాడు, ఉన్నకులంవాడు, అధవుకులంవాడు అనే తరతమభేదాలను 

వరాపకూడదనీ, అందరూ. ఒకేవిధమైన విద్యను 18 సంవత్సరాలపాటు 

నేర్వాలనీ తెలియ చెప్పాడు, విద్యను [(పధానంగా రాజ్యాన్ని పాలించే 

(పభుత్వ మే పజలకు అందచేయవలెనని కూడ స్పష్టంగా చెప్పాడు. 

ఆస్బ్యశ్వకళా నివారణకై కృషి 
owe స యోనా 

స్వామి దయానంద సరస్వతి (పజలలోని అస్ప ఫ్యతా భావనను 

ణెలగించడానికి ఎక్కువగా వాటుపా "డు, వేదకాలంలో అస్ప ఫగ్వుతేః 

విగహారాధన లేవని చెప్పాడు. మనిషి, వుటుకనుబటి, వర్ష వషివస 
ర అ ఇ బె ణి 
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నిర్భయం కాదసీ, చారి వారి గుణ కర్మ స్వభా వాలనుబక్డ్ నిర్ణయం 

జరగాలని తెలియ జెప్పాడు. వ్య కి సంస్కారం, శిక్షణ, వలం, ధర్మం - 

పెటిమోదనే వర్ణం అధారపడి ఉంటుందని వ్య కృపరభాడు. శ భత, 

సత్యం, త్యాగం శా హుపిళ్షునం: వేదాద్యయనం మొవలయిన సప్దుణాలు 

మూ] దజాతిలో వుట్టనా అ|గకులంలో పవేశించడానికి అస్పుజే అసి 

చెప్పాడు. ఈ సద్గుణాలు లోపి సే, అ|గకులంలో వుట్టినా ఆధమ 

కులానికి చందగుకాడని తెలియజేశాడు. (పస్తుత కులవ్యవ్భు వుట్టుక ను 

బైటి ఏర్పడిందికాని వ్యకి గతగుణాలనుబటి విశాన వివేశకాలనుబలి 

ర్ం పా న క లు 

ఏర్పడింది కాదసి చెప్పాడు. వేదకాలంలో అస్ప ల్రశ్వేతే లేదని, దీనిని 

సమాజమే అవసరాన్నిబట్టి కల్సించిండసి వేదాలు, శాసనాలు, ఉపని 

మత్తులు, మనుస్త తి, భగవర్షీత మొదలయిన [గంధాలను ఆధారంగా 

చేసుకొని దయానండుడు పండిత పామరులకు నచ్చజెప్పి అస్పృశ్యతా 

సెచూ్య్చూలనకు తీ వంగా | పయత్నించాడు. 

వె ం 

రా 

మృ? విద్యకై కృష 
అల లో sy టం | క 5 న్ 

స్వామి దయానంద సరస్వల (ప్రపటి అత్యంత ఇారవభాె వాన్ని 

వదర్శించాడు,. ఆర సమాజంలో చాలామంది (స్రీలను చేర్చుకొని 
లీ = 

వూరికి ఉన్న తేన్థానాన్నిచ్చి వారిపట్ల పవితఫావాన్మి (పకి టించాడు, 

(త “పరచావ్యవస్థ”ను వదిలిపెట్టాలని, ఆడపిల్ల లకు మగవిల్త లకున్నస్లు 

సమాన విద్యావకాశాన్ని అందచేయాలని, 16 సంవత్పినాల లోవు 

వయస్సు ఉన్న ఆడపిల్ల లకు వివాహం చయరశాడని, గస్యాహాం కీ 

సానా డ్ ప్ ఉపనాంనాలదాంరా తరచుగా 
ఉన్నతిన్థాన న్న్న ఇచ్చి గారపవింఛచాలసి వునా ల iS 

జోఫించెవాడు. పలక సంపూ. దాస్యనమోచనం కానాలని అస. 

వంగాలలోను శ్రీలకు సమానావకాశాలు కల్పించాలని పహాచ్చుగా 

ళ్ గ - వ్ క 3 జ్ J చ్చీ (పబోధించాడు. వేదకాలంలో ్రకి ఉన్నతేస్థానం ఉండేదని ప్రాసి 

పవితమూ క్కిగా ఆరాధించి గారవించేవారని. శ్రీలు పురుషులతో 

సమంగా యజ యాగాదులలో పాళల్లొనేవారని. పురుషులతో సమంగా 
దు 

విద్యార్హ్యన చేసేవారని, అందుకు తగిన ఆధారాలు పదాలలోను, ఉపని 
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పు త్తులలోను, స్ట ్ రతులలోను ఉన్ననసి |పజలకు నచ్చచెప్పి ల 

అభ్యున్నతికి పాటుపడ్డాడు. 

కులవ్యవ్యు నిరర్మాలనకై కృషి 

కులవ్యవస్థను _ అర్థం చేసుకోవటంలో మానవునికి విచక్షణా 
జ్ఞానాన్ని ఇంపారదింప జేయటంలో దయానంద సరస్వతి మాలా కస 

జరిపాడు, కులమనేది మానవుని ప్రుఫకలో వచ్చేది కాదని, అది మనిషి. 
"వెనక అంతిర్లత గుణాలు, ఆచరించే విధులు, చర్యలు, బ్ లం ఏటినిబట్లి 
వచ్చేవని సంఘంలో కి ఫలవ్యవస్థ పూర్తి గా నిర్మూలనం కావాలని గళ్జోగా 

వాదించేవాడు. కులవ వ్యవస్థను సం ౦చి తన భావాలను వ్యాస చేయణా 

'నికి దేశం నలుమూలల సంచరించి అనేక సభలు, సమావేశాలు జరి 

పండితే పామరులను ఒప్పించి కులం చేశట సంఘంలో జరుగుతున్న అన్యా 

యాలను, అసమానతలను నియ్మాలించడానికి అధికంగా పాటుప్యా"డు. 
దయానందుని సమూల సంసష్క_రణఫోరణి కులవ వ్యవస్థా దిహ్నలన' వ్ప 
యంలో మనకు చాగా అవగాహనమన్రతున్నది. ఈ విప స్ప వాల్రక 
భావాలవల్త, అభి, (పాయాల భేదాలవల్ల , పాందూ సమాజంలో ఎన్నో. 
కొలతలు చెలరేగాయి. ఒక కొ త్త సాంఘిక వ్యవస్థను సృజించే భయం 
తోనే సామి దయానంద సరస్వతి అర్యసమాజాన్ని స్థ సావించాడు. 

హిందూ వంతోద్దరణకై కృషి 
హిందూమత రశేణ కోసం (పముఖులై న ఆళ్వారులు, సంకర 

రామానుజ మద్యాచారు లు ముదలై నవారు హిందూమతంలోని 
విభిన్న తత్వాలను బోధించి పజలను తమతమ మత బోధనలకు తిప్పు 
కొన్నారు. 

దయానందుడు భారత చేశంలో స స్తవ, మహమ్మదీయ, 
ఖర్మ, బ్ ద్ద, జ్ జన మొదలై న మతాల (వెబల 0 అధికమై హూందున్రలూ 
అధిక సంఖ్యలో ఇతర కులాలలో చేరడం, మతంచ్తే సమాజంలో 
అనేక దురాగతాలు సంభవించడం మొదలయిన విపత,_ ర పిసితులనుూ 
మాసి సి హిందూమతోద్ధరణకు కంకణం కట్టుకున్నాడు, జీశానిక మూ 



సంధుసంవేవు కార్యక్రమాలలో స్వచ్చంద సేవాసంస్థ ల పాత్ర శక9ి 

ల్యమెన సేవ చేశాడు, దయానందుని మత దృక్పథం అత్యంత ఆధు 

నాతనమె సర్వమానవజాళతి! ఉపయోగకర మైనదిగా విశ్వజన్ నతను 

వొందింది. భారతేశంలో హూందూవుతం పాశ్చాత్యుల (వాభవంలో. 

వ్నీణించిపో యేదశలో ఒక నూతన దృక్పథంతో పాంచదూాజాతి ని 

య తాన్ని పకిర కీ ంచ డానికి, అభకోర్మాతులు పసిచేశాడు. ఇతడు వేదా 

లను పవ్మిత్ర [గంథాలుగా తలచి అవి (పపంచ మానవకోటిని సముద్ద 

కించ డానికి అవతకంచినవవి, పజలు వాటిలోవుంజే ఆదర్శ ధర్మాలను 

సతాషలను తెలుసుకొని వాటికి అనుగుణంగా నడచుకుం కు మానవజాతి 

ఆనంద సౌభాగ్యాలను సాధించి మో మన్ని పొందవచ్చునని గొంతె త్రి 
చాటాడు. ఇతడు వేద వాజ్బయానికి, నూతన వ్యాఖ్య సమకూర్చాడు, 

"వేదాలు, మత, సాంఘిక, ఆర్బి రంగాలలో హపాచ్చుగా ఉపయోగపడ 

తాయని చేశమంతా తికిగి [పజలలో (పచారం నాగించినాడు. వేప 

సంస్కృతి హిందువులకు మ్యాతమే పిమితంకాదని, పపంచ నూన వాళి 

కంతటికి సంబంధించినవి వసుధెక కుటుంబ స్థాపనకు మాహైలనా 

చరాపగలదని ఉద్షాటించాడు. 'పేదసంస్కృృతి, [పపంచ నాగరిక తాఖి 

వృద్దికి హాచ్చుగా దోహదం చే స్తుందని చాటాడు, హాందూ సంస్క 

తికి ఏిశ్వఖ్యాతిని అందించి దాసిని అంతర్జాతీయ మతంగా తయారు 

చేసిన మేధావిగా దయానందుసి పిగణించడ ౦ జెగింది, 

ఆర నసమాజ మిషన్ 

స్వామి చయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజాన్ని ఒక మిషన్ గా 

నడిపి తన జీవితాంతం మతే|పచారానికి, సంఘ సంస్క-రణకు కపి 

చేశాడు, ఇతడు అంతర్జాతీయ మతబోధకుడు, సర్భమానవజాకి 

ఉద్దరణకు ఆర్యసమాజ మివన్ ఉధ్భపిం+ చింది. వేదాబు | పపంచమూానవ 

కోని సముద్దకించడా నికి అవతరించాయనీ, భారతీయ విజ్ఞానమం తా 

నాటిలో నే ఇమడిఉందనసీ దయానందుడు వివరించాడు. బక హూంచూ 

జాతిని కాని, మతాన్ని కాని సముస్పరించటం ఆర్యసమాజ ధ్య్యాయం కావని 

(పపంచ మాననాళికంత టికీ (వబోధించి సౌభాగ్యం చోకూర్చడ మే ఆర్య 
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సమాజం లవ్యేమని మాటాడు.  మిగహోశరాధ నను పూర్తగా నిషే 

ఫంచాలని, కులవ్యవస్థను, అంటశానిత నాన్ని నిర్మూలించాలని, బాల్య 

వివాహాలను, విధవా స్తునన్వేవాహ నిర్బంధ నలను. అకికట్టాలసీ, మూాకా 

బారాలను ఎదుర్కో. వాలనీ ఆర్యసమాజ మివన్ ద్వారా చేశం నలు 

మూలలకూ [పవారంచేశాడు. ఇతడు తన “సత్యార్థ (పకా ౫” అనే 

(గంథంలో సర(మూనవజాతి సముడ్దగ$* విషయంలో స్వదేశ (పజిలు, 

పాశ్చాత్యులు తనకు సమాను లేనని |పక టించాడు. 

ఆర్యసమాజ స్టాపకుని కృషిలో కొన్ని (పథాన లక్ష్యాలు 

Ll సత్యాన్ని శెమించడం, అసత్యాన్ని తోసివుచ్చడం. 

2. మానవజాతి సేవకు జీవితాన్ని ఆంకితం చేయడం. 

లె... యావత్పపంచ మవూనవనోటిని [సమించడం మొదలయినపి. 

దయానందుడు సంస్కృతే పాందీఫాపలలో అనేక గంఛాలనూ 

రచించాడు. వాటిలో ముఖ్య మైనవి సత్యార్ణపకాశ్ , బుగ్వేద 

యజు ర్వేదాల వ్యాఖ్యానం వేడాంగ్యపకాళ్ , సంస్కృతే వాక్య (పబోధమ్ 

మొదలయినవి, 

మానవజాతికి మరపురాని సందేశాలు అందించి వైదిక వాజ శ్ర 

యాన్ని కూలంకపుంగా అవగాహన చేసుకోవటంలో అగ్రగణ్యుడై.న 
ఇల 

వయానందుడు 1582, ఆ న్ బకు £0వ తేదీన కీరి రష డై నాడు, 

క కై9స్త సవ మిషనరీలు 

ఇపికూడ్ మతే పరమైన స్వచ్చంద నె నా సంస్థలు, భారత బేశంలో 

శేతలిక చర్చి, (వాాబస్టైంటు చర్చ, మెతడిస్ట్ చర్చి, తదిత ర 

దేవాలయాలు వాణికి చెందన బింషనరీలు, క్రైస్తవులు, తెదితదులకు 

సాంఘీక సం వేమ సేవలు చేయటంలో ప్రసిద్ధ మైనవి. 

యేసు స్తు జీవితం అతన బోధ న ఈ సేవాచర్యలకు ఉటాపరె 

పోశాయి. ఏసు కీ స్తు తన జీవితపర్యంతం మూనవ సేవచేసి |పవంచానికి 

మూర్త దర్శకుడే నోడు, అనేక శతాబ్ధాల తరబడి సాంఫుక సుషేమానికి, 

మానవడాతి సముస్థరణకు దుఃఖనివారణం, బానిసత్వ నివారణను, 



ఒం టో 
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అంట రానిత నాన్ని ఎదురొ[-నడానికి మానవజాతిలో ని ఫాతృ త్వాన్ని 

చెంహెొందించడానికి శ్రై సృవ మిషనరీలు ఎంతో డోహాదంచేశాయి. 

కోరానవ విధులలో గొరవం చూపడం, దరి దులు. దు౩జతులు, పీడితులు, 

అయిన వారినె సానుభూతినిచూపి నా3దముఃఖాన్ని పోనొట్టడి డం మొదలె న 

అ నేక విషయములలో వ్తైస్తవ మిషనరీలు బహుముఖ సేవలను 

5౮0 దిసూన్నాయి. 

\a_) _0 
శెసవ మిషనరీలు భారత బేశంలో కొత్తగా ఆ మివను 

నాపించిన చెనుకబడినవశక్లాల పాంతంలోను, ఫాదరీలు ఉండే పేటలలో 

ఓక పాఠశాల అరోగ్య కేందం, అనాధ శరణాలయాలు నెలకొని 

ఉంటాయి, మరెకొొస్ని శేందాలభో బలహీనులు, వికలాంగులు, కుషు 
ర్ట 

రోగులు, వృన్గులు ఉండటానికి గృహాలను ఏర్పరు స స్తున్నాయి. 

కై9సవ వింషనరీల పుట్టు పూర్వ త్తరాల 

భారత దేశంలో క్రైస్తవ చేవాలయంను కీ స్తుశకం వ్ వ 

శతాబంలో కేరళ రాష్ట్రంలో మొట్ట మొదట స్థాపించారు. క్రైస్తవులు 
ద లు బె థి ఆ) 

తక్కిన [పజలు మొత్తం ధనాన్ని పోగుచేసి సంఘ అవసరాలకు 

వినియోగించేవారు. ధనికులు కట్టించిన రహదారి గృహాలలో చేద 

(పయాతేకులకు ఉచితంగా అహార సౌకర్యాలు అంద వేసేవారు. 

(ప్రస్తుతం ఉన్న శేతలిక్ సాంఘిక సంక్నేమ సంస్థలు 16వ 
నళాచంలో ఆరంభ మైనవి, వోక్సుగీసువారు క్ర॥శ॥ 1516 సం॥లో 

“వుబేరాక్పి యో? అనే బహుళార్చ సాధక సంస్థను వీదలక్కు నోగు 

లకు, అనాధ లకు, మై దీలకు సహాయం చేయటానికిగాను స్థాపించారు. 

ఈ సంస్థచేసే కృషి తక్కిన పోర్చుగీసు నివాస ప్రాంతాలకు (పాకింది. 

ఇప్ప టేకి గోవాలో. ఈ సంస్థ కడు ఉత్సాహంతో పనిచేస్తోంది. గోవా 

“మిజరికిర్హి యో” రెండు (ప్రధాన వ్తైద్యశాలలను, ఒక కుష్షురోగ 

శేందాన్ని, మానసిక రోగుల _వైద్యశాలలను 1526- 15627 సం॥ ల 

మధ్య కాలంలో ఫాం నడుపుతున్నది, బాలల సం వేమానికి కూడ 

ఈ సంస ఎంతో కృప చేస్తున్నది. _పజలుఇచ్చే పిరాళాలు, పోప్పుగీసు 
ఫ్ర 
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| పజలవపై వేసే జిమానాలు 'ముదలై న వాటిమోద ఆధారపడి “మిజరి 

వచ యో” నడు స్తున్నది. 

మన బేశంలోని ఆంగైయుల పరిపాలన కాలంలో మన (పజల 

సం వేమాన్ని నిం నయ్యం కోరారు, అటువంటి సందర్భంలో చె వస్త సవ 

మిషన లు, SES లు, బలహీనులు, కు షురోగులు ముద లె లైన గామాణ 

(పజలకు డిస్పెన్సరీలు స్థాపించి దేశమంతటా ఇంగ షు విద్యను (ప్రవేశ 

వెట్లారు. పాశ్చాత్య నాగరికతా |పభావంవల్ల అన్ని రంగాలలోను 

భారత జేశంలో పరిణామం బయలు చేరింది. సాంఘిక సంవ్నేము రంగంలో 

కూడ కొ _త్రపోకడలతో శా స్రీయ దృక్పధాన్ని అలవరచుకోవటం జరి 

గింది. దీనికి కై) సవ మిషనరీల కృపి. ఎంతైనా ఉన్నది. 

విద్య, నె ద్యం, ధర్భసంస్థలు, సహాయక సేవ, సంఘ సంస్క రణ, 

సాంఘిక, ఆరక కార్యక్రమాలు, సాంఘిక సంకేమ కపిలో లికులా 

మొపవైన రంగాలలో శై ఒర.) స సవ మిషనరీలు ఎంతో కపి చేస స్రున్నాయి, 

విద్యారంగంలో కృష 

19 వ శతాబ్లినుంచి క్రైస్తవ మిషనరీలు విద్యారంగంలో పవేశించి 

ఏవిధస్థాయిలలో వ శషక్ళప చేస్తున్నారు. మిషనరీలు నడుపుతున్న 

పాఠశాలలు మనదేశంలో ఎంతో చేగొండాయి. 

భారతదేశ. శేతలిక్ డైరక్టరీ 1962 సం[లో నెల్హడించిన 

సత్యాలను అనుసరించి 4,229 శేతలిక్ పాఠశాలలు అందులో 9,20, 809 

ఏిద్యాసలు ఉన్నట్లు తే చేలు స్తున్నది, ఈ విద్యార్థులు వేరువేరు కులాలకు, 

మతాలకు చెందినవారు, 5, 6, లతల ఆదివుజూతి (పజలను విద్యా 

వంతులుగా చేయటం జరిగింది. “వేటా నాగపూర్” తదితర తూర్పు 

(పాంతాలణో | పాథమిక పాఠశాలలను స్తైపీంచారు. [పపథమంగా 1918 

సం॥లో ఉన్నత పాఠశాలను, 1906%-6/7 సం॥లో ఒక కళాశాలను కూడ 

స్థాపించారు. ఈ |పాంతంలో అత్యధిక విద్యార్థులు ఆదిమనాసులు. 

ఢాసూరకో ల లివి, మధ్యమిక పాఠశాలలు 1లి9, పాథమిక పాఠ శాలలు 

809 స్థాపించి మిషనరీలు తేమ ఆధీనంలో ఉంచుకొని నడువుతున్నారు. 
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హో Cran మన దేశంలో పాఇసైంటు చర్చికూడా, విడ్యాశర్యా కి కసం 

పాచ్చుగా కృపి చే స్తున్నాయి. గ*పిలియుకా రే” 1793 సం॥లో ఫారత 

చేశానికి రావటంతో క్రైస్తవ మిషనరీ జీవితంలో ఒక కొత్తిమలువు 

_పారంభమెంది. విద్యకు సంబంధించిన విషయాలతోపాటు “కారే”! 

ఒక ముదణాలయంకూడ స్థాషించారు. వాచ సెంటు క్రై సృవమిషనరిలు, 

భారత దేశమంతటా అనేక కళాశాలలను, పాఠశాలలను న్థవించి నడుపు 

తున్నారు. శ్రీ విద్య ఏిషయంలో “ోమిసస్ వ్ల్ప న” పండిత రమా 

చాయి మొదలై నవారు సమాజంలో (పదారంచెేసి గ్రలు విద్యా 

భ్యాసం చేయటానికి (పోత్చాహం కలిగించారు. 

సాంశేతిక వృ కిశికుణా విద్యలను అ నేక సంస్థలద్య్యారా అంద 

చేయటం జరుగుతున్నది. (పజలకు ఏ స్థాయికి ఆ స్ధాయిలో నే సొయైయ 

పద్దతులలో లిక్షణనిచ్చినట్ల యితే మరి వారి సం పదాయ వృ తులలో 

ప్రవేశం కలుగుతుంది, అని భావించాను. సాంశేతిక పాఠశాలలను 

"దేశం నలుమూలల స్థాపించి పలుర కాల కోర్సులను [ప్రజలకు అందె 

జేస్తున్నారు. కొచ్చిన్, హైదరాబాద్, మైసూ్, తకు వేన్ కూర్, 

తేమిళనాడు, బెంగుళూను, బొూంసెయి, కలక తా, మొదలైన బు 

నగరాలలో పలురకాలై న యువకులకు శితుణ ఇ స్తున్నారు. 

వై ద్యరంగంలొ ర్చి 

మనదేశంలో శేతలిక్ చర్చి చక్కని నై ద్యసదుపాయాలను 

అంద చే స్తున్నది. 1962 సం॥ లెక్కల [ప్రకారం నై ద్య్భశాలలు, 

లి 

నైద్యశాలలు 6.151 

"న దంగాలలో చేరుకొన్న రోగులు 1,39,239 

బయ కిరోగులు 14,19, 782 

పట్టభ[దులై న నరులు 199 

మతానికి చెందిన డాక్టర్లు 2 

సంబం. ప్టుభ్యదులె న ల95 మతసంబంధమయిన ఉభయ లై నర్చులు 
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వైద్యరంగంలో మంగుళూరులోని శేనన్ గుడిలోని ఫాదర్. 

ముల్టిల్ ధర్మసంస్థ మార్త ద ప్ర దర్శక మైందిగా చెరొందింది. ఈస సంస్థ కష 

రోగుల నై న్ ద్య శాల, శాలల సంకెమ వార్డు, హోమియోపతి చేదల 

డిస్పెన్సరీ, క (స్రుచకిత్స, సాధారణ వైద్యం, [పసూళటి, టి.బి, వార్డులు 

"మె, దల నవి నెసుస్తతున్నవి. 

టొశుసైెంటు కై) స్పవ మతస్థులు కూడ మంచి వైద్య సేవలను 
అంది సున్నారు. లండన మిషనరీ సంఘం వాల శేరొందింది. సూడార్ 

(Sudar) కుటుంబం 1819 నుంచి నె ద్య నవ చే స్తున్నది. మిషనరీ 

వ్యవస్థలు | సిద్ది చెందిన ఆనేక వైద్య క ఫావాలలను స్థాపించి యువ 

డాక్టర్లను చేశ సేవకు అంది సున్నాయి. కెతిలిక్లు 1961 సం॥లో 807 

మంది నర్సులకు శిక్షణ ఇచ్చినట్లు తెలు సున్నది. వికు 15 కుష్టురా గాల 
చికత్సాలయాలను, కొన్ని గృహాలను నడువుతున్నారు. 1955 సం॥లో 
తమిళనాడులోని *వుదురాంతకంి తాలూకాలోని '”వోలంపక్కా-మ్”” 

కుష్టురోగ నివారణా కేం దాన్ని స్థాపించారు, ఇది చేశమంతటిలోను 

(సిద్ది కెక్కి న నెట్ట శకేందం. 5 సం॥లు గడువకుండానే $52 చికిత్సా 
"కెర్యదాలను స్థాపించి :5 వేలమంది రోగులను పరీశీంచి 18 చీలవముందికి 

చికిత్స చేయటం జవెగింది. ఈ కుష్టురొ గ సహాయక విషయంలో అంత 

నాయ కుష్టంరో “౫౧ మిషన్ 1874 సం॥[లో స్థావించారు. ఈ అంతర్జాతీయ 

మపున్ వివిధ దేశాలలో ఉన్న కుష్టుదోగ శకేం[దాలకు అక సహాయం 

అంద జేస్తూ ఉంటుంది. 1972 నాటికి మన బేశంలో 59 వాస్త సవ కుష్టు 

నోగ నివాదణ "కేం డాలు ఉన్నాయి. ఆం[ధపబేళ్ లో 5, తమిళ 

సాడులో 7, మధ Ne దేశేలో 6, మహారాష్ట్రలో 5, బెంగుళూరులో 
5 నెహార్లో క్క, 4 త్రర్బప్రదిశ లో శ ఉత్తర పశ్చిమ (పాంతాలలో 
4, అస్సాంలో వ శేరళతో ౨, మసూర్ లో ల ఒరిస్సాలో 2 
ఉన్నాయి, 

Iu 

క9సవ సంసలు |పజారోగంం వోస 2 లర్ "వెన > 3) స్త స్ట (పజా గ్య సం వెల (పా జెప్టలను 

ఎన్నింటినో శ్ఞాపించినాయి. బాలల సంరక్షణ, [(పసవ పూర్వ, (పసవా 
నంతర మార్పు సంరక్షణ, నె వైద్య నర్సింగ్ సేవలు శే సున్నాయి. మిష, 
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ఛకీలు (ప్రజారోగ్య ఏహయంలో అత్యంత (శద వహించి (పజల జీవన 
ర్త తో 

1పమాణాలను చసింసౌందించడానికి (పయర్ని స్తున్నాయి. మానసిక 

చికిత్సా శ్వా న్ర్రరంగాన్ని కూడ అభివృద్ది పరచారు. మానసిక చికిత్సా 

నెద్యశాల ద్యారా మనిపీ రోగాన్ని మ్యాాతమే నివారించడంగాక, 

ము త్రం ౧ వ్యక్త క్కి మనస్సును, ఆత్మను కూడ పరిశీలించి అందుకు తగిన 

చివారణోపాయాలను కనివె వెడుతున్నారు, లవ్ న్నే లోని నూర్ మంజిల్ 

నై ద్యశాలలోని డాక్టరు ఇ, సాని జోన్స్ (Dr. E. Staneily Jonesy 

మానసిక రోగాలను నరాల జబ్బులను నివారించి పేకొందాడు, 

ధర్కసంస్థలపరంగా కృషి. 

శిధలిక్ ఛారిటీక్ ఇండియా సంస్థ దేశంలో ఉన్న సాంఘీక 

సంశేమ సంస్థలను సమన్వయపరచి అభివృద్ది చేయడానికి కొన్ని కొ త్త 

పథ కాలను, హ్ జెక్టలను అమలుపరచడానికి 'యక్సి స్తున్నవి. ఈ శీగలిక్ 

భారిటీన్ ఇండియా (Chathalic Charities India) అనే సం స్థను 

శేధలిక్స్ సహాయక సంస్థల తోడ్చాటుతో స్థాపించారు. 

భారత "చేశంలో చ) సృవ మిషనరీలు (చజావసరాలను తీర్చడా 

నికి వైద్య కేం! దాలను స్థాపించి నడపడం మ్యూత్రిమేకాక్క 642 ధర్మ 

సంసలను సాపించారు. 
థి థి 

480 అనాభ్యాశమాలు, 71 చికు గృహాలు, వికలాంగులకు 

అంధులకు, చెవిటివారికి మ।దాస్ అగ గెనియన్ సిస్టర్స్ ఇనిస్టిట్యూట్; 

పికలాంగులకు రెండు గృహాలు, రక్షణ గృహాలు నాలుగు జేవవా 

రయిన వృద్దులకు 71 గృహోలు దిక్కులేని వారికి కెండు గృహాలు 

ఏర్పరచారు. కేథలిక్ సహాయక సేవలకు అమెరికా బిపప్పుల సహాయక 

సంస్థలు (పతినిధులుగా వ్యవహరి స్తున్నారు: ఈ సహాయక సంస్థలను 

[901 వ సంచత్పరములోని, భారత - అమెరికా ఒడంబడిక [కింద 

ఇండియాలో స్థాపించి నడుపుతున్నారు. సహాయక సేవలు హాచ్చుగా 

జతి, మత, కులాల విభేదాలు పాటించకుండా పేద పజిలకు, బాలలకు 

30) 
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ఆరోగ్యాన్ని బిషప్పుల సహాయంతో అందే స్తుంటారు. శేథలిక్కు_లు 
తమ సహాయక నేవలుగా 1962 వ సంవత్సరం “మే” నుంచి 1968 

“వవీల *” వరకు గల మధ్య కాలంలో 200 లతుల రూపాయల అహార 

పదార్థాలను, 70 లతల రూపాయల నైద్య సామిని అందజేశారు. 

నసాంఖంక ఆరిక కార క కవరాలం శ్ర 

(Socio Economic Programme) 
వ్యవసాయాభివృద్ధి పథ కాలు, [గామాణ, నిటిపారుదల పథకాలు, 

కోళ్ళ పెంపకం, పశుపోషణ, కుటీర పరిశ్రమలు, గృహ, సామాజికాఖి 
వృద్ది పథ కాలు, వృ త్రివిద్యా వ్ కార్యక్రమాలు, నంరుద లయిన 

వాటిని చేపకు మిషవరీలు [పజలకు అన్ని విధాల సహాోయపడుతున్నా రు. 

మనదేశంలో సుమాము 50 క్రై స్తవ సహకారసంఘాలు పనిచే సున్నాయి. 
ఈ సహాకార సంఘాలు జాలరులకు, చిన్న రె తులకు, విద్యాధికు లైన 

సెమది ద్య్యగులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందే స్తున్నాయి, డ్రస్స్ సవ సహాకార 

పరపతి యూనియన్ కలక తాలో 195కి వ సంవత్సరంలో స్థాపీతేమయి 

ఈ మిషనరీ వ్యవస్థలో ఒక కొత్త (ప్రయోగంగా రూపొందింది. 

ఈ సంస్థ మొట్ట మొదట 40 మంది సభ్యు లతో 2000 యాపాయల 

మూూలదేనంతో (పారంభమయి 1971 నాటిక 8000 మంది సభ్యులతో 
10 లతల రూపాయల మూలధనంతో నడుపుతున్నది. ఈ సహకార 

సంఘం ఒక నర్సింగ్ హోమ్ను, సహకార ర్ శ్రాల తయారీ పషేశవును, 

సహకార గృహోలసంఘాన్ని నడుపుతున్నది. శేతలిక్ సహకార పరపతి 
సంఘం 1809వ సంవత్సరంలో రాంచిలో స్థాపీతే మై వ్యవసా యాభి 

వృద్ధికి సప ₹యపడుతున్నది. 

సాంఫింక సంవైవం కృషిలో నిర 

సాంఘిక సంషెము కార్యక మాలు విజయవంతేంగా సిర్వహించా 

లం కే, వక్ష ఇవొందిన సిబ్బంది వాటిని చేపట్టడం కాలా అవసరం. 

Ga) — 
శై సవ చర్చి సాంఘిక సంవెవు కార్యకర్తలకు వృ_్తివిద్యా రిక 
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అవ్వటం (పథాన ఏిషయముని భావి స్తున్నది. ప్రసిద్ధులె అన అనేక మత 

బోధకులు, సమాజ సంవేమళాస్ర్రంలో నక్షణవాందారు. క్రై సృవుల 

ఆధ్యర్యంలో సాంఘిక సంత్నేమ రంగంలో కృషీచేశే కార్యక రృలను 

తయామచేశే సంస్థలు ఈ కింద పొందుపరచిన విధంగా ఎన్నో స్థాపిత 

మైనాయి. 
ఇన్ స్థిట్యాక్ ఆఫ్ సోషల్ స సకన్, నిర్మల్ నిశేతన, బొంబాయి, 

నల్లా మేరీక్ స్కూల్ ఆఫ్ సరన్, మ్మదాసు. 

ది శైవియర్ లేబర్ రిలేహన్సు ఇన్ సైః ట్యూ్యూట్, జెమ్ పెడ్ పూర్. 

ఇన్ సటూ సట్ ఆఫ్ సోషల్ సై నెస్, మడాసు. 

శేవియర్ ద్తిన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సరి సెస్, రాంచి, 

లయోలా కాలేజి ఆఫ్ సోవుల్ సైన్సెస్, తిరువేం[డం, 

“ome సెయింట్ ఫిభోమేనస్ కాలేజి ((గాడ్యుయెట్ వోశ్చెన్ ఇన్ 

సోషల్ సస్సు మంగుళూరు. 

శి. ఫాతిమా మాతా నేషనల్ శకాలేజి (గ్రాడ్యుయేట్ వోన్చెస్ ఐన్ 

సోషల్ సర్వీసెస్) కెలన్ . 

ఏ, ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోవల్ సర్విస్; సెయింట్ జోసెఫ్ కాలేజి 

తీరుచునాపల్లి. 

10. ఢిల్లీ స్కూల్ ఆఫ్ సోమల్ వర్కూ. అమెరికా వ, ఎమ్. సి. ఎ. 

సహాయంతో నెలకొల్పడం జరిగింది. భారతీయ (YMCA) 1947 

సం॥లో (14౬8 నె. ఎమ్. సి. ఎ. [గామాణ పునర్నిర్మాణ 

కృషిని 1896 వ సం1లో మేట్లం యంగ్ క్రిప్లియన్ వర్కర్ 

మూమెంట్ (YCWM ) _చైడ్ యూనియన్ ల కిందికి [శొమికులను 

చేర్చి వారికి సేవచేస్తున్నది. ఇంతేకాక సిరియన్ చర్చికూడ 

చుద్యపానంవల్ల మ క్తుముందులవల్ల సంభవించే అపాయాలను 

(పజలకు బోధి స్తున్నది. 

పండిత : రమాబాయి, రెవకెన్స్ నారాయణ్ వామనతిలక్ , 

సాధూ సుందరసింగ్, చేదనాయగం శామ్యూల్, ఆజిరియన్ విపిన్ 
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చరద సర్కార్ , డేనియన్ స్వావుడాస్ , సురేం దకుమా౭ర్ దత్వా 

బిషక్ జస్వంతనావ్ చికాంబజర్ , ఎ. ఎమ్. కాక్క మొదలయిన వారు 

లేగ వ మిషనరీ నాయక త నారథ్యాన్ని వవాంచి అంత ర్ఞాతీయఖ్యాతిని 

పొందిన భారతీయులు. ము తమ పవిత్ర జీవితాలను క్రైస్తవ మిషనరీ 

కృవలకు అంకితం చేశారు. 

రెడ్ [కాస్ 

ఇండియన్ కెడ్ (కాన్ సంస్థ “బాధలను లేడా బౌధపడే వారిని 

తగ్గించాలనే ధ్యేయంతో వెలిసింది. మానవతా దృక్పథంత చకాసిన 
బుయితే కెడ్ కొన్ పరిధి అవధులు లేనిది. కాని కొన్ని కారణాంత 

రాలవల్హి ఇదె అంతగా సేవలనండించ లేకపోతున్న ది. ఈ సంస్థ ఇప్పుడు 

బాగా స్థిరపడింది. (పమాదడాలలోను (Calamitiesy చిక్కు-లలోను 

చిక్కు-కున్న | పజలక (వభుత్వంవారు అందించే సేవలకు (మద్దతునిస్తూ). 

చేయూతేనిస్తూ, ఒక దాతృత్వ స. 

భారత చేశానికున్న (పత్యేక పరిస్థితుల వల్ల రెడ్ కాన్ సంస్థ (పకృతి 

సగా ఇది తన కేసి సాగి సున్నది. 

స్ శల 
స్తు 

నె పీత్యాలలోను, కరువు కాటకాలు, “పెదరికింవంటి విపత్య-ర పరిస్థితు 

లలో చిక్కుకున్న [పజలకు, సేవల నందించడమవుతున్నది. 

ఛారత డ్ | కాస్ సంఘాన్ని 1920 సంవత్సరంలో సావించడం 

జరిగింది. ఈ రెడ్ | కాస్ సంఘానికి 'భారత రాష్ట్రపతి అధ్య, కలో వహాస్తు 

న్నారు. 1958 వ సంవత్సరంలో 25 రాష్ట్రాలలోను ల్రీ12 జిల్లాలతోను 

ఈ సంఘం శాఖలను నెలకొల్పటం జెగింది. రాష్ట్ర జిల్లా శాఖలకం 

నరవ కార్యదర్శులు, కార్యక్ర రలు ఉంటారు. 

రెడ కాన సాంప్రదాయాలు (Red Cross - Cenventions) 
ఊనివాలో 15449 అగసులో అంతర్జాతీయ రాయ బారుల సమా 

వేశం జరగింది. ఆ సమావేశానికి 68 రాజ్యాల (పకినిధులు హోజరయి 

నారు, యుడ్నాసి" బలి అయిన కుటుంబాల 'సంవేమం కోసం నాలుగు 

పటిష్టమయిన సంప్రదాయాలను (COnVention5s) వర్చాటు చేసుకోవ 

డయ జరిగింది, ఈ సంప్రదాయాలు మానవ తా సూ(తాల యదడార 
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స్వరూపాన్ని, ప్రాముఖ్యాన్ని (పకటి సున్నాయి. ఆధునిక యుద్ద న్యాయ 

శా న్ర్రం విసారంగా అభివృద్ధి చెందటాని! ఈ సం[పదాయాలు ది దోహదం 

వా సున్నాయి, 42 నిబంధనలతో ఉన్న ఈ నాలుగు సంప్రదాయాలకు 

1971 నాటికి 71 రాజ్యాలు కటుబడి ఉన్నాయి. భవిష్య నులో (పతీ 
అ _- 

నాగరిక రాజ్యం కూజా ఈ సం|పదాయాలకు కట్టుబడి ఉంటుంవని 

ఆశించవచ్చు. ఈ నాలుగు స్మపడాయోలను ఈ కింద వెందుపరచటం 

జురెగింది, 

1. “యుద్దరంగంలో తుతగా[తులు, వ్యాధి స్తు సులు అయిన సె నికుల = 
గ 

యా 

బాధానవారణకు”] 

2. గసముదంలో జడ బద్దలయినా, ఆయుధ దళాల సభ్యలు వత 

గాాతులయినా, వ్యాధి గ స్తులయినా వారిని ఆ ప పరిస్థితులనుంచి 

వారి బాధలను నివారణ చేయటం కోసం) 

ల, “యుద్ద ఖై దీలకు సా షేవ్ మెన ఆదరణ మాపటం కోసం” 

4. “యుద్ధకాలంలో పొరులకు సాపెత్షమెన రతణ కల్పించడ డంకోసం”. 

తే నాలుగు సఇపదాయాలు 1990 వ సంవత్సరం అక్టో లను 

నెలలో అమలులోకి వచ్చాయి, (ప సుతం ఈ సం పదాయాలను 

యుద్ధ న్యాయశాస్త్రంలో (పథాన భాగంగా పిగణి స్తున్నారు. అంతే 

కాకుండా, మానవతా స్మూతాలయిన న్యాయం, కరుణ, పతీ మాన 

వుడు తనతోటి మానవునిపట్ట చూపవలసిన ఆధరణ మొదలయినవి 
పాటించినట్లయితే మానవ నాగరికతకు సార్థకత ఉంటుంది, 

రెడ్ కాస్ సంఘం సేవలం 

ఈ సంస్థ 1981 వ సంవత్సరంలో విపత్తి సహాయక (పకాళిక 

(Disaster Relief Plan) (ప్రవేశ వెట్టి అళ్యనసర సహాయనిఫిని 

(Emergency Relief Fund) స్థ స్తావీంచినది. బహార్, క్వెట్లా భూక ౦ 

పాల సందర్భం లో ఈ సంస్థలోని కార్యక ర రలు అద్భుత మైన చెవలు 

చేశారు. 1943 వ సంపత్సరంలో సంభవించిన బెంగాల్ యొమంలోను, 

1947 లో చేశ విభజన జరిగిన సందర్భంలోను, పంజాబ్ లో జ3గిన 
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అల జడుల సందర్భంలోను, ఆధీక్ష (పమాణంలో ఆపత్సహోయక చర్య 

లను ఈ సంస అమలుజ3వీంది. 1950 వ సంవత్సరంలో అస్సాంలో 

సంభవించిన భూకంపం సందర్భంలోను, వరదలలోను రెడ్ [కాస్ సంస్థ 

మందులు, పాలవాొడి ఆహార పదార్థాలు, దుప్పట్లు మొదలయినవాటిని 

అందజేసి అనేక సహాయక చర్యలను చేపప్టడం జరిగింది. అంతే కాక 

1957 వ సంవత్సరంలో మళ్ళీ వివిధ రాష్ట్రాలలో వరదలు, హోమాలు, 

కలగడంవల్ల ఈ సంస్థ 8./ మిలియన్ల రూపాయలను సహాయ౦ అంద 

జేసింది. బాలల, మహిళల సంవేమ విషయంలో 700 సంశేమ 
(పసూతి శేందాలు పనిచే స్తున్నాయి. భారత "రెడ్ కాస్ సంఘం 

బాధలలో. క్రుంగినవారికి చక్కని ఉపశమన శేవలు అందే స్తున్నది. 
ఈ సంస్థ కుష్టురోగులకు తయరోగులకు, వికలాంగులకు వై ద్యనదు 
పాయాలను సమకూరి చక్క-ని సేవ నంది స్తున్నది. ఈ విధంగా భారత 

దేశ రెడ్ (కాన్ సంఘం బహువిధమైన నేవలను శే స్తోంది. 

కాందిశీకుల సంక్షైము కృషి 

(బిటిషు పరిపాలననుంచి జంధవిము కి జరిగినవిదప, భారత చేళానికి 
నాంతం[త్లం వచ్చినవుడు, 1947వ సంవత్సరంలో పాకిసాననుంచి 
క. ఇద్ద కున క్రండీయాకు తరలికా నటం జరిగింది. సరిహద్దు 

[పాంతాలలో అల్లర్లు చెల రేగటంవల్ల "దేశంలో సంవషభ మేర్పడింది. 

ఈ సందర్భంలో "రెడ్ కాన్ సంస్థ కాందిశీకుల సహాయకచర్యలు చేయ 
టంతో పభానపొతే వహాంచింది. శితణపొందిన సెయింట్ జూన్ 
సిబ్బంది కాందిశికల క్వాంపిలలో వె ద్యసహాయాలను అంద జేసింది. 
అంతేకాక కాందిలీకులకు వోవకాపహోర పదార్థాలను, వస్తా )లను, అందచేసి 

వారికి తాత్కా_ల్వి వసతి సౌక ర్యాలను సమకూర్చింది. అప్పట్లో (పభుత్వం 
నెలఫొల్పిన క్యాంప్లలో క్రురువ్నెత క్యాంప్ |ప్రథానంగా జేరొ-న 
దగిండి. ఈ క్యాంవలో మరాడులకులకు వె గా ఉన్న కాందిశీకులకు 

విరామం లేకుండా సహాయక శీవలను వేశారు. ఈ క్యాంపిలలో, ఈ 

రడ (కాస్ సంఘం (పసూతి, బాలల వృద్ధుల సంవ్నేవు సౌకర్యాలను 
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సమకూర్చడానికి నర్సులను, Fen ల్ ఏిజిటర్ల ను, ఆయూలను నియమించి 

అ నేకవిధాల వారి సం వేమూనికి పాటుపజ్లా రు. 

తూర్పు పాకిసాన్ నుంచి 1964 మార్చిలో అల్ప; సంఖ్యాక సము 

చాయాలకు చెందిన (ప్రజలు భారతదేశానికి కాందిఖీకులు గా వచ్చారు. 

వారి సంవ్నెమార్థ ౦ భారత కెడ | కాస్ సంఘం (పత్యేక చ్ ద్య నిపుణుల 

బృం దాన్నీ మధ్య పదేశి లోని రాయపూర్. క్యాంపులకు పంపి వారికి 

చక్కని సహాయాన్ని అంద చేసింది. 

1971 వ సంవత్సరంలో పశ్చిమ పాకినాన్ సనిక నియంతల 

ఇాధలకు తాళ లేక బంగ్లాచేశ |పజలు సుమారు ఒక కోటి మంది కాంది 

శీకులుగా వచ్చి భారతదేశంలో తలదాచుకొన్నారు. అంతేకాకుండా 
పాకిసాన్ ఇండియా మోద యుద్ధ [(పకటనవేసి భారీ ఎత్తున తలపడిన 

సందర్భంలో చెండు వెవుల పోరాటం యుద్ద సైనికులు బాగా నష 

పడ్డరు. చాలామంది శుతగాతు లయినారు. భారత "రెడ్ కాన్ సర 

నెలల తరుబడి ఇండియాలో ఉండిపోయిన శకాందిళీకులకు, మతగా తు 

అయిన సైనికులకు అత్యద్భుత మైన సహాయక చర్యలను జరిపింది, 

ఇట్లాంటి కాందిశీకుల సంఖ్యను భారత దేశం ఎన్నడూ ఊహించి ఎరగదు. 

ఇంతటి విపత్క_ర పరిస్లతీని ఎదురోో- వడానికి ఆడ్ (కాస్ సంఘం వహీం 

చిన పాత్ర భారతచేశ చరిత్రలో మరువరానిది. 

విపత్తి సహాయక కార్యాలు (lisaster Relief Works) 
వరదలు, హోమాలు, అగ్ని[పమాడాలు మొదలయిన (పక్యితి 

మో త్యాల$ు గురి అయిన ప్రజలకు మాత్రమే కాకేండా భారతీయ 

డ్ (కా న్ సంఘు వికలాంగులకు, అనాధలకు, పోపణ*ని చేద పజలకు 

కరాడా తగిన సంకశేమ సేవలనంది స్తుంది. ఆనేక బాలల సంవేవము 

శేండ్రాలు, నె నైద్యశెలలద్వారా, పాఠ శాలలు మొదలయిన వాటి 

ద్వారా 7 బాలల సం కేమానికి పాలపొడిని ఆందకే సు స్తున్నాయి, (౫త) 20 

సంవత్సరాల కాలంలోను ఈ సంఘం 80,000 టన్నుల పాలపొడిని అంద 

జేసింది, సరాసరి (పకి సంవత్సరం త00 వైద్యశాలలు, డిస్పెన్సరీలు, 
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పాఠశాలలు, అనావ శరణాలయాలు మొదలయిన వాటిద్వారా మందు 

లను, జహోర పడారాలను అపదలో ఉన్నవారికి అందజేయటం జరుగు 
య | 

తున్నది. తతగ్మాతుల, రొగ్మ్య్గ స్తుల సంరతుణను | పథాన బాధ్యతగా ఈ 

సంఘం గుర్చి స్తున్నది. 

అంబులెన్సు విభాగం 

సెయింట్ జాన్ అంబులెన్స్ సమితి (St. John Ambulance 

Association) డ్ [కాస్ లోని అంబులెన్స్ విభాగంగా పనిచేస్తూ 

మానవతా దృక్పథంతో చక్కని కృషీ చేస్తున్నది. ఈ సమితి లత 
లాడి వ్యక్తులకు పధమ చికిత్స చే స్తున్నది. నర్సింగ్ వృత్తిలో చాలా 

మందికి శిక&£ణ ఇ స్తున్నది. అంబులెన్సు దళంలోని సభ్యులందరి] ఒకే 

రకమైన శీతలం ఇవ్వటం జరుగుతుంది. వారు [పజలకు యూ తొస్థలాల 

లోను, సంతలలోను, బహిరంగసమావేశాలలోను, [వీడా శేం[దాలఫో ను 

అవసర మైనప్పుడు [పథమ చికిత్స చేసారు. వయ, "కేన్సర్ మొదలయిన 

(వమాదకర రోగాలకు ఉచిత వై ద్య సదుపాయాలను కలిగించడం 

జరుగుతుంది, 

రెడ్ కాన్ ఉద్యమం విశ్వజనీన దృక్పథంలో దేశం చెతన్య 

వంత మై వర్సీల్లణా నికి ఎప్పుడూ కవి. చేస్తూనే ఉంటుంది. అందువల్ల 

భారత శెడ్ [కాస్ సంఘం "దేశంలో అనేక సహాయక 'కార్యకమాలు 

చేపట్టినప్పటికి ఇతర చేశాలు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు సహాయపడటానికి 

ముందంజ వేస్తుంది. 1947 వ సంవత్సరంలో మొదలు పెట్టి ఇప్పటికి 

మొత్తం 6 లతల రూపాయల వరకు ఇతర చేశాలవారికి సహాయం 

చేయడం జరిగింది. 

మానవ సమాజంలో సహాయక కార్యక్రమాలను చేపట్టి 

నిర్వ క్కెంచడానికి అంతర్జాతీయ "రెడ్క్రాస్ సంస్టలయిన “విగ్ ఆఫ్ 

శెడ్ కాన్ సామె టీన్? (League of. Redcross Societies) 

ఇంటర్నేషనల్ కమిటీ ఆఫ్ ది నెడ్న్ క5 (International Commi- 

tiee of the Redcross), నేషనల్ రెడ్ (కాన్ సోసై 5 (National 
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Redcross Societies), స్వచ్చంద సంస్థలు (వజా 1పభుత్వాలు 

"వెంచయినవాటి సహకారం ఎంేనా అవసరం, 

సమాజినసంతేమ కృషిలో కెడ్ [కాస్ సంఘం పాత అద్వితీయ 

మెంది, (పశంసించదగింది. ఈ సంఫఘం చేసే సంవేవునే సవా కార్య 

1కమాలు విశ్వపిఖ్యాతి చెంది, నిశ్వమానప కళ్యాణానికి, సర్భమానవ 

సౌభాగ్యానికి తోడ్చడుతున్నా యని చెప్పడంలో అతిశయో కి లేదు, 

సరో ఏదయిం 

సర్య్వోదయమ నె పడాన్ని మొట్ట మొదట మహాత్మా గాంధి 

ఉపయోగించాడు. జాన్ రస్కి-న్ [వాసిన “అన్ టు ది లాస్ట్ (un to 

the 1250) అనే వుస్తశాన్ని “*సర్వోదయం” అని వ్యవహరించాడు. 

సర్యొదయం అనే పదం సర్వ ఉదయ అనే కెండు సంస్కృతే పదాల 

నుంచి ఉద్భవించింది. “సర్వ” అంశ అందరు (సమస్తము) “ఉదయ 

అం కే ఉదయించటం అని అర్థం, కాబటి సరోషదయం . అనే పదానికి 

అందరి ఉదయం లేదా అందరి సంక్నేమమని అర్థం, “సర్వేజనాః 

సుఖనోభవంతు” అనే సంస్కృతే మంగళ వాచకం | కూడ సర్యోదయం 

చూూాలభా వాన్ని సూచి స్తున్నది. 

మహాత్ముని తరువాత సర్యాదయ సిద్దాంతాన్ని వ్యవహారంలో 

ఓడానికీ హెచ్చుగా తోడ్పడిన వాడు ఆచార్య వినోభాఖఫావే. భూదాన 

ఉద్యమంతో పాటు ఈ సరోషదయాన్ని "దేశం నలుమూలల (హచారం 

చేసి వ్యా పకి తీసుకొనిరావటం జరిగింది. చేడు సర్వోదయమం కు ఒక్ 

సాంఘిక జీవితతి తే (౦గా మానవహృదయాంతేరాలలో మెలగుచున్న ది, 

ఈ సదయ కార్య కమూాలు సాంఘిక, అర్ధిక, రాజకీయ రంగాలను 

పూర్తిగా ఆవరి ౦వాయి. సర్య్వోదయం నేటి సాంఘిక నిర్మాణంలో 

వప ప వాళ్శకము మెన మార్పును తీసుకుళావాలనే ఆశయంతో ఉంది. 

1గామాణ స్థాయిలో ఓక కొ త్త సాంఘిక వ్యవస్థను (Social Order) 

స్థాపించడానికి (ప్రత్యేకించి సంఘకృపిద్వారా అహింసాత్మక విప ఇ వాస్ని 

త్రీసుకొనిరావడానికి ఇది తోడ్పడుతుంది. 
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సర్వోదయాన్ని చారతాత్మక _దృష్టిత్" మూాసినట్లయితే అడి 
భారతీయ అధ్యాత్మిక సం పడాయంతో ముడిపడి చాలా సన్నిహిత 

త్వాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు నోచరి స్తుంది. సత్యం అనె పదానికి [పతిరూపంగా 

హరిశ్చం దుడు, అహాంస అనే పదానికి మారురూ పంగా వసిష్టుడు 

ఆదర్శ పురుషులుగా గోచకించడంవల్ల గాంధీమప హోత్ళుడు వారిని "అద 

ర్భంగా చేసుకొని సత్యం - అహింస అనే పదాలను ఆయుధాలుగా ఉప 

యోగించి భారత రాజకీయ, ఆ క, సాంఘుక, స్వాతర్యత్యాల కోసం 

పాటుపడ్డాడు, బౌ "ద్ధమతే న సాహు న గాతవము బుద్దుడు, జైన సుత్రస్తాపక 

డన మహో వీకుడు అహింస - (పతి మానవుని జె నందిన జీవితాలను. 

ప్రమబన్టము చేసేది అని, కారుణ్యం సాంఫింక ధర్మాన్ని పాలించేది అని 

(పపంచమంతట | పబోధించారు. భారత దేశ చకిత్రలో మధ్య యుగం 

లోని ము సిమ్ మతస్థులు 'జెవళ క్షి దాతృత్వం, అభ్వాక్శికం, సోదర 

భావం మొదలై న వాటికి (పాముఖ్యమిచ్చారు. న) సృవ మతేం కూడా 

అహింసకు, (పేమకు పేదల సేవకు, దీనజనుల సేవకు అధిక (పాముఖ్యా 
సి స్తుంది. 

సరోందయం అటు సనాతన సర్యమత సంప్రదాయాలను వ్రత 

అధునాతన జాతీయ మతరహీత మానవ సిద్దాంతాలను ఆధారంగా 

చేసుకొని స్ఞాపేలే మైనటునంటిది. సాంఘీక శవయ డాని (పథానాశయం. 

అందువల్ల సర్యోదయమంశే సాంఘీక సంవ్నేవు సేవ లేడా సాంఘిక 

సంవ్నేము | క. అని కూడా చెప్పవచ్చు. ఈ సర్భదయమనే పదం 

గాంధి మహాత్ముడు క్ర త్తేగా సృషించింది కాదు. డ్నిని ఆచార్య 

“సమంతభదుడు” అనే జైనమత బోధకుడు [కెస్తు తరువాత 2వ 

శతాబ్దిలో [నాసిన రచనల నుంచి తీసుకొనడం జరిగింది. అంతేకాక-ఈ 

సర్వోదయ తత్వాన్ని “ఈ శావాస్యోపనివ త్” (19127490 

Panishad), భగవస్తీత మొదలయిన భారతీయ ముత [గంధాలు చిర 

కాలం నుంచి _పబోధి స్తున్నాయి. 

గాంధి మహాత్ముడు దవ్నేణ్శాఫికాలో జాతి కలహోలను, ఆర్ఫిక 

వ్యత్యాసాలను, భేదాభ్మిపాయాలను నిళూ్యూలించడా నికి. గాంధి. 
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మాచ్చుగా కృపి చేశాడు. గాంధీ దశ్నీణా|ఫికాలో ఉండగా 1904 వ 

సంవత్సరంలో రస్మి-న్ పండితుడు [వాసిన “అన్ టుది వాస్” పుస్త 

కాన్ని చదవటం, తటస్థించింది. ఆ వుస్తకం గాంధీ హృదయానికి 

గాఢంగా హ క్తుకున్నది. తన జీవితాన్ని వు స్తకంలో ఉన్నత ఆదర్శ్భా 

లకు అనుగుణంగా మార్చుకోవాలని దృఢ సంకల్పం కఠుగింది. ఆవుప్త 

కంలోని బోధనలను గాంధీ చక్కగా ఆవగాహన చేసుకున్నాడు. 

మొట్ట మొదట తనను బాగా అకర్షంచిన (వబోధ మేమిటంకు “రక 

వ్య క్రి మంచి అశేడి అందకి మంచితనం మోద ఆభారపడి ఉంటుంది.” 

అందువల్ల నే గాంధీ “ఆన్ టు ది వాస్” అనేవుస్త కాన్ని గుజరాత్ లో 

వాసి సర్య్వోదయమనే నామకరణం చేయటం జకిగింది, 

చెండో (వబోధ మేమిటంకు - “ఒక న్యాయవాది చేసే కృపి 

ఎంత విలువైందో ఒక ఊఈరకుడు చేసె కృప కూడ అంతే విలునై నది, 

వారిద్దరికి ఒకే రకమైన జీవితాదర్శంతో తమ కృషి మోద తాము 

జీవించే హక్కు. ఉంటుంది, 

డో (పబోధం - భూమిదున్నే చైతు, చేతివృ తులసై 

ఆధారపజేవాడుకూడా ఒ శేరక మైన (శమజీవులకిందికి వస్తారు. అందరూ 

సంతోవంగా ఉండాలని భగవంతుని (ప్రార్థించడం మూ[తమే కాదని, 

న్యాయ, సవూనతలమిోాద, అధారపడి స్థావించిన సంఘాన్ని సృష్టించడం 

(పతిఒక్క-రి క రృవం కావాలనీ |పబోధించాడు., 

మహాత్మాగాంధి దశ్నీణాఫికాలోని “ఫోనిక్సు” (Phoenix) 

స్థావరంలో ఆన్ టు ది వాన్స్ వు స్త్కకంలో ఉన్న ఫావాలను ఆవరణ 

లోసికి తీసుకొనిరావటం జిగింది. గాంధిజీ దవీణాఫికాలో ఉండగా నే 

సర్వోదయ త త్వానికక రూపాన్ని సృష్టించాడు. 

గాంధీ శకంతో సర్వదయ.౦ 

దశ్నీశాఫికానుంచి 1915 వ సంవత్సరంలో భారత ేశానికి వచ్చిన 

తరువాత సాంఘీక సంవేమకృపికి హెచ్చుకాలాన్ని వెచ్చించేవాడు. 

కొంత కాలం “సక్వంట్స్ ఆఫ్ ఇండియా సొపై టిలో చేక కెడ్డికాలం 
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లోనే ఆ సంఘంనుంచి బయటకువచ్చి 1920 సం||లో సత్యా అహాంసలూ 

సత్యా హం అనే ఆయుధాలతో భారత న్యాతం|త్య రంగంలోనికి 

దుమికాడు నామూహాక, సమాజ స మైక్యతలకు అధిక (పాధాన్యత 

ఇచ్చి. జాతి, మత, కుల, విభేడాలుకాని (స్త్రీ, పురుషు విచకుణగాని: 

లేకుండా అందరూ సంఘంలో సమానమనే సమర సభా నాన్ని ఇంపొెం 

దింపచేశాడు. అస్పు ఖ్యైతో నివారణ, ముద ద్య పాన నిశుభం, మొదలై న 

సాంఘిక సమస్యల నిం్హాలనానికి వాచ్చుగా కృషిచేశాడు. [గామోాణ 

పకి శేమలు, గ్రామపారికంద్ద న్? బెపిక్ విద్య స్కై న్స్ విద్య్ద, త్రీ స్వాతంత్ర్యం 

మొదలై న పిపయాలకు అధిక ప్రాధాన్యంఇచ్చి వాటుపడ్డాడు, పారిశ్రా మిక 

కూలీల ) సంచేమానికి, కుహు, గుడ్డి, వికలాంగుల నిజనుల మొదలై న 

వారి సంకేమానికి అధికమెన కృపి చేశాడు. ఈ విధంగా సంభఘుసం కమా 

కృప నివి త్తమె గాంధి మప ోత్కుడు “ఆల్ ఇండియా స్పిన్నర్ 

అసోసిరెకీవన్ ౫ “అఖిలభారత హరిజన సేవా సంఘం”, పా వాందుగ్ధూసి 

|పచారనభ'” “అఖిలభారత నో సేవాసంఘం? మొదలైన సంస్థలను 

స్థాపించి ౫నో a స్వచ్చంద సం హేమ కార్యక ర్వ ర లను తయారుచేశాడు. 

నేవు కృషికి నిస్సార్భ స్వచ్చంద సం డేమ కార్యక ర ల 

అవసరం ఎంతఅయినా ఉందని పబోధించాడు. ేశంలో అట్టడుగున 

సమాజ సం 

ఉన్న వెనుకబడిన జాతుల పునన్ని ర్మాణం జరిగిననాడే భారత చేశం 

స్వతంత్ర స్వరాజ్యం సాధించగలుగుతుందని ఉద్చోధించాడు. 

వినబాభావే శకంలో సరో ఎధయం 
భూదాన, [గామదాన ఉద్యమాలు 3 

గాంథమహోత్నుని అ సమయ అనంతరం 1948 వ సంవత్సరంలో 

మహాత్ముని వమహడాశేయాల వె చె (పగాఢ ఢ విశ్వాసం. గలనారందరూ కలిస్ 

రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా “సర్యోదయ సమాజం అనే జ 

సంస్థను స్థాపించడం జరగింది. అజలభాోరత సర్య సేవాసంఘం న్! 

Bharat Sarva Seva Sangh)అచే మరొక సంస్థను స్థాపించి, గాంధీజీ 



౦ఘసంత్నేమ కార్య క్షమాలలో స్వచ్చంద సె అవాసంస్థ్రృల పాత 477 

జ్ఞైపేంచిన 

సతమ శ సవా సంస్థగా ఏర్పరిచారు. 

సంస్థలన్నింటిని ఈ సంస్థలో కవిపీ డానిని ఏకె క నమాజ 

చారి తాత్శక మైన ఈ భూదాన ఉద్యమాన్ని ఆచార్య వినోభా 

భావే తే 15-4-1951 న ఆంధ్రపదేశ్ లోఉన్న శివరాంపల్లి లో ప్రారం 

శీంచారు, ఆం(ధ|పచశ లోని నల్లోండ జిల్లాలలోని పోచంపల్లి [గ్రామం 

ఈ ఉద్యమానికి - శ వ్యునిస్తు. 

భూదానద్యవుంవల్ల సేకరించిన భరావంంల వివరాలు 

సెకరించిన 

పరిమాణం 

(ఎకరాలు) 

11,985 

2,91,951 

1,57,460 

26,2983 

80,483 

800 

14, (839 

1,08,580 

1,50,394 

404,66 2 

2,086 

12,887 

పంచి పెట్టిన 
భూమి 

పరిమాణం 

(ఎకరాలు) 

265 

82,111 

51,102 

5,174 

21,519 

180 

8,601 

50,984 

1,02,212 

1,89,988 

9,128 

లి, 825 

(31 వార్చి, 1964 వరకు) 

ద అక లాగి ma 
ప అరం ఉం 

(ప్రమా ణం 

(unit for use) 

(ఎకరాలు) 

120 

క్రి, 580 

57,994 

84,797 

1,46,087 

ర్ ల్రి 

8,246 

పంచఫంసని 

జ్, ళా 
మలో భే 

(ఎకరాలు) 

11,670 

85,580 

95,137 

12,520 

58,914 

7,758 

24,552 

13,885 

1,18,587 

16,910 

686 



-కేరరించిన పంచి పెట్టిన ఉపయోగించే పంచవలసిన 

రాస్ట్రం సరిసూణం భూమీ (పమాణం భమ్ 

( కరాలు) పరిమాణం (unit for use) (ఎకరాలు) 

(ఎకరాలు) (ఎకరాలు) 

ఫీహోర్ 21,82,772 2,77,660 10,46,832 — 8,08,780 

రాజస్థాన్ 4,80,487 97,774 91,8374 2.41,289 

పామాచల్ 5,240 లి దిల్రి1 లాలా 8,709 

(పచేక్ 

జమ్ము వముదియు ద్ర ర్ పా టా 

కాక్లర్ 

42,97,475 10,50,240 14,87,736 17,90,215 

1952-58 సంవత్సర మధ్య కాలములో భూదానోద్యమ 

ప్రాబల్యం (గామ దాన ఉద్యమం (౮౯౭౫2621 Movement) రపూడ్య 

ఆవిర్భవించింది. గాంధీ (పబోధించిన భూమి ఆస్తి కూడ ధర్శృక_రృత్వ 

సిద్ధాంతానికి (Theroy of Trusteeship) భూదాన, [గామడాన 

ఉద్యమాలను [గామాణ సనూజంలో విప్ప వాత్మక చర్యలు గా పరిగి 

తేంచడం జరిగింది. [గామదాన ఉద్యమానికి 1965 సంవత్సరం నాటికి 

5.000 [గామాలను దానంగా ఇచ్చినట్లు తెలు స్తుంది. భూదాన, [గామ 

దాన ఉద్యమాలతో సేకరించిన భూములను వ్యక్తిగత ఆథనం నుంచి 

[గామసభకు అందజేయటం జరుగుతున్న ది, [గామడాన ఉద్యమంతో 
[గామాలలో సంపూర్ణ స్వయం పరిపాలన అంకే [గాము స్వరాజ్యాన్ని 
సావీంచడం జరుగుతున్న ని, (గామసులందరూ సయం పోవకంగా ధే థి ఏ ఉంటూ _ విద్య, ఆరోగరం, పారిశుద్ద రం, వైద్యం న్యాయ నంరయ ౫౫ 
మొదలైన సమస్యలను తమంతట తావే పుష్క్మవంచుకకంటుా, 
[గామాణ పరిశేములను, ఖాది ఉద్యమాన్ని |పోత్సహించి [గాముంలో 

నిరుద్యోగ సమస్యను లేకుండా చేసారు, 
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%ం 
ద 

సరోోదయ ఉద్యమం పారంభంలో భూ; సమస్యను మప 
జరిగింది, హృదయ పఏివ గ రృానవై ఈ సమస్యా పపప్కా-రం అధ 

ఉంది. భూడానం ఇందుకు వమూర్చం, ఇది సాధించడానికి ోశాంతిశేన్ 
వారంభించారు. కుల, ముత, వర్ల పార్టి లకు ఇందులో స్తానం వెను. 
ఇందులో కార్యక ర్మ రలుగా జేరదల దిన “భారతీయ, (పపంచ ఆలోచ 

తీరు తె తన్నులు తెలిసి ఉండాలి. వివిధ సేవలలో వారికి కిక్షణ వ్రవ్వాలి. 

పతీ అయిదు వేల ముంది ఒక కార్యక ర్మ ఆండాలని సకో సృవయమం౫లి 

అభిలాష, శాంతిసై సికులు తాము ఉండే పాంతాలలో జః 'భానివారణక- 

తోడ్పడాలి. రోగులకు నేవ చేయీలి. సర్యదయ సాహాత్యం పంప్ 

చేయాలి. ఈ విధంగా చేయడం ద్యారా వా రు (పదల హృవయాలలో లాలా ని, 

చోటుచేసుకోగలుగుతారు. వారి కుటుంబాలలో వ్య కులుగా వ్యవహా 

రెంచగలుగుతారు. వ్రటువంటి సేవలను కమ్యూనిస్టుల నా, సోషలిస్టు 

చైనా హందువులైనా, శై) స్తవులు, మహమ్మదీయులై నా సర్వజనులు 

ము త్రం మోద భూదాన, (గామదాన ఉద్యమాలు ఒక్ ఆపర్శ 

శాంతియుత సాంఘిక్ష వ్యవస్థను (Peaceful Social Order) స్థాపించ 

రానికి దారితీస్తాయని చెప్పడంలో సంచేహం లేదు. 

పుసర్శి రాణ కృష 

భూదాన [గావుదాన ఉద్యమాలు మొ త్తం దేశమంతటా 

వ్యాపి స్తున్నాయి. ఉ తరపదేశ్, హమోార్ పూర్ జిల్లాలోని ఒకి 

[గామం. మహారాష్ట్రలో “లోని?” అనే [గామం, తెమిళశేనాడులోని 

“బంట్ల గుండు” అనే [గామం, ఒరిస్సా రాష్ట్రంలోని కోవావుత శల్లా 

వోని కొన్ని [గామాలు, గుజరాత్, రంగుపూర్ [పాంతఎలోని కొన్ని 

గామాలు - ఆదర్శ (గామ స్వరాజ్ ? (గాము సంఖాలుగా వెజిష్టరు 

అయినాయి. ఈ వునర్ని ర్మాణ కృపి రంగంలో (పవేశించి ఏ (గావాని 

కాగామం సయం పోషక త్వాన్ని సంపాదించుకొని పనిచే స్తున్నాయి. 
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జగ య వ్ దేశంలో శేంద, రాష్ట్ర (పభ తాలు కన్ని రాజకయ పార్టిలు, 

భూ వాన, (గామడాన ఉద్య మాలకు (వొత్సాహమి స్తేన ష్నయి. 

మొదటి పంచవర్ష | వణాళిక రిపోర్ట్ తో భూదాన ఉద్యమ 

(పాముఖ్యాన్ని, భూమిలేని వ్యవసాయ కూలీలకు ఈ ఉద్యమం కలిగించే 

సదవకాశాలను పేరొోనటం జరిగింది. మెసూరు రాష్ట్రంలో 1957 వ 

సంవత్సరంభో “యల్ వల్” (61%21) [గామ దాన సమావేశంతో 
సరీ యులై న డా! రాజేం[ద|పసాద్, పండిత నెహూ తదితర దశ 

నాయకులు పాళ్లెని [గామదాన, భూదాన ఉద్యమాల (పాశ సా న్ని 

వాటి ఆశయాలను కొనియాడారు, అబి సమావేశంలో జాతీయ సమాజ 

వికాస ఉద్యమం, భూడాన (గామదాన ఉద్యమాలు సన్నిహిత సవా 

కారంతో పనిచేయటం. చాల అవసరమని పేర్కొనటం జరిగింది. 

భూదాన మండలాలను (5100611 Boards) రాష్ట్ర (ప్రభు 
త్యాలు స్ట సాపించి భూదాన ఉద్యమంతో" పోగుచేసిన భూములను చేద 

(పజలక పంచిపెట్టడం 3ందలయిన పనులను రికార్లుల రూపంలో భద 
పరు స్తున్నారు. అస్సామ్, బెంగాల్, రాజస్థాన్ , మహారాష్ట్ర) ఒరిస్సా, 
తవిళనాడు మొదలయిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు భూదాన ఉద్యమంలో 
డానం చేసిన భూముల యాజనూన్య హాక్కు-ల మార్చిడిని గురించి 
శాసనాలను కూడ చేశాయి, గామ దాన ఉద్యమ గామాల న్రనర్ని 
ర్నాణాభినృద్దిక కేంద రాష్ట్ర) ప్రభుత్వాలు (గాంల్లను, అప్పులకు 

మంజూరు చే స్తునా ్న యి, 

సరో సదయ స్మాత్ర 

వినోబాభావే 1958 వ సంవత్సీరంలో సమాజంలో అన్నివిధాల 

నుకెబడినవారి సంశ్నేమంకళోసం ఒక క్రొ _త్త్పద్దతిని (పవేశ పెట్టాడు. 
డానినే “సా వోదయప్మాత పద్ధతి? అని అంటారు ఒకొక్క. పాతను 
(పతీ ఇంటిలోను ఉంచుతా. ఈ పాతను “సర్వదయ పొతిగా 
వ్యవహరిస్తారు, 
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ఈ సర్వోదయ పాలో (పతీ కుటుంబ సభ్యుడు తనకుతోచిన 

ఉానాన్ని వ స్తురూపంలోగాని, ధనరూపంలోగాని, అందులో ఉంచు 

తారు, (పతీ నలగాని, (పతీ "వారంగాని శాంతి సె నికులు ఆ సవ్యాదయ | 

ప్మాతలను పోగుచేసి ఆ వచ్చిన ఆదాయాన్ని సర్యోదయ కృషికి 

వినియోగిసారు. ఈ పద్ధతిని (గామాణ [పాంతాలలోనేగాక, పేద్దవె 
౧లో 

నగరాలతో కూడ అవలంపి స్తున్నారు. అమరికాలో నడు స్తున gs 

కమ్యూనిటీ ఛెస్టు ఉద్యమం (Community Chest Movement) 

కూడ ఈ సర్వోదయ ఉద్యమంవ లె నడు స్తున్నది. 

సాంఫింక నైతిక వూర్చలకై సర్వోాదయాం కృషి 
ఆచార్య వినో బాభావే కాలినడకన భారత చేశమంతటా పర్యటించి 

సర్వోదయ తత్వాన్ని (పబోధించి (పజలలో సాంఘిక నై తిక మార్పులను 

తీసుకొనివచ్చాడు. సర్వోదయ సూత్రాలననుసరించి (ప్రజలలో వ్య క్రిగత 

సమూహ, సాముదాయిక సమస్యలను నిరూ్య్శలించవచ్చునని భావే 

ఉద్నోదింవాడు, 1960 వ సంవత్సరంలో మధ్య|పచేశి లో ఏనోభా 

పాదచారిమై భూదాన ఉద్యమాన్ని సరో్టదయ సిద్దాంతాలను [పచారం 

చేశాడు. మధ్య(పదేశ్ లోని చంబల్ భోయ బందిపోటు దొంగలకు 

(ప్రసిద్ధి. (ప్రభుత్వం పోలీసుదళ సహాయంతో నిర్మూూలించ లేని ఈ బంది 

పోటు దొంగల సమస్యను నిర్మూలించడంలో వినోబా ఒక సికొ తి 

అహింసాత్మక సర్వోదయ వూగ్దాన్ని అవలంబించి 20 మంది బందిపోటు 

దొంగల మనస్సులను మార్చి వారిని సంఘానికీ సహాయపడేటబ్టు ఉత్తమా 

పౌరులుగా తయారుచేశాడు. వీరికి చక్కని వునరావాస సెక ర్యాలను 

కల్పించి, వృ త్తీవిద్యలలో న్క్షణఇచ్చి ఏ3ని చక్కొ-ని పౌరులుగా సరా 

సండేమ శార్యక రృలకు, (ప్రభుత్వానికి, (ప్రజలకు కనువిష్పు కలిగించి ఒక 

కొత్త మాన్లాన్ని సృష్టించి మార్బ దర్శకుడే నాడు, 

జయరపకా॥్ నారాయణ కృష 

"(ప్రముఖ సర్వోదయ నాయకుడైన జయ) పకాశ్ _ సొరాయణ్ 

1972 సం॥ వపియల్ నెలలో మధ్యప్రదేశ్ లోని ప్రముఖ బందిపోయి 
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దొంగల నాయకులను, వారి అనుచరులను మొ తేం 200 మందిని 

సర్వోదయ త్ర త్త ఆశయమాగ్రాలను అవలంబించటం ద్యారా మాక్సి వేసి 

ఆధునిక భారత దేశ చర్మిత్రకొక నూతన శకాన్ని సృష్మించిన ఘన 

విజయాన్ని సాథించాడు, (పజలు, (పభుత్వం సాధించ లేని మహా కాచ్యాన్ని 

సర్వోదయ నాయకుడై న జయ్య్మపకాళ్ నారాయణ సాధించి చరితాస్ట 

డయినాడు, 

ఈ విధంగా సర్వోదయ. సిద్దాంతాలు ఎంతో (ప్రాశస్త్యాన్ని 
కలిగి సాంఘిక సంస్కరణ “ద్య మంలో కూడ మార ర దర్శక మైన పాతను 

వహీస్తాయనడంలో సందేహంలేదు. 

అంతర్జాతియం సాయిలో సరొదయం 

సర్వోదయ త త్రం భారతీయుల నుంచే కాక బ్రంగ్లాండ్ , రిన్యా, 

అమి కావంటి ప్రముఖ దేశాల త్ర తృషవేరత్త తలనుంచి కాడ [గ్రహించడం 

వల్ల డానికి అంతర్జాతీయమైన (పపంచ కీక్కై సముపాగ్తించింది. ఎందు 

నల్ల నం శే గాంధీజీ స దయ సిదాంతాలకు భారతీయ [గంధాలశే 

కాకుండా రస్కి-చ, టాలొస్థామ్. తోరూ మొదలై న విజేశీముహోశయుల 

రచనలను కూడ ఆధారంగా జేసుకొని రూపొందించటం జరిగింది. 

అమెరికాలో సర్లీయ మార్జిన్ లూధర్ కింగ్ అనే (సిద్ధ న్నగోే 

నాయకుడు అవెఏశా సీ గోజాతి (పజల సరస త్వా హక్కు అకోసం 

పాటుపడ్డా డు, బతేడు గాంధిమహాళ్ళుని అహింస, సత్యా గపొ, 

సరి దయ బోధనలను అధారంగా చేసుకొని సీగోజాతి విమోచనొ ద్య 

మాన్ని (బ్రహ్మాండ మై మున స్థాయిలో నడిపాడు, ఈ విధంగా సరా సదయ 

సిద్ధాంతాలు అంత రాతీియరంగంభోకూడ (పముఖవాత్ర వహి స సన్నాయి. 

t951-64 సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో ఎంతోమంది పాళా 

తులను ఆకర్షించాయి. పాశ్చాత్యు రాయణారులు, రాజనీతి దురం 
రులు, ఉన్న తాధికారులు మొుదలయిగనవా ల కాకుండా బోలు, 

జైనుల్కు అహింసా తత్వాన్ని నమ్మిన (పజలందరూ ఈ ఉద్యమములో 

పార్తాొన్నారు. ఈ ఉద్యమ [పాశస్తా కన్ని గురంచి, వినోభాభాచేను 

గురించి. లన్ జాడెల్ వాన్లో (10122601 ౪2560) _మెనాల్ల్డ్ గ్రామ్ 



సంఘసం వేము కార్యకమాలలో స్వచ్భంద నేవా సంస్థ ల పాత్ర 4రికి 

(Donald ౮౦౦%) హోలమ్ "బన్నిసన్ (Hallam Tennyson) 

'జేనియల్ (2౧10) వంటి |ఫెంచి, ఇంగ్లాండ్ , అమెరికా దెశస్టు 

అయిన [(పముఖ యాతైలకు వు స్తకాలను [వాశాను. 

చేడు పాశ్చాత్య చేశాలనారు విజ్ఞాన శాన్తాలలోను. రోదసీ 

ఛమూతేలలోను, పారి శామిక, సాం శేతిక రంగాలలోను అత్యంత అధి 

వృద్దిని సాధించారు, అయినప్పటికిని, నేటి మానవుడు శాంతి సౌకర్యా 

"లశేకాక మానసిక సంతృ ప్రీ ఆనందాలకుకూడ దూరము పోతున్నాడు. 

అందువల్ల (పపంచ చేశాలు సర్వోదయ, సత్వహింనా సిద్ధాంతాలలో ని 

విశ్వజసిన దృక్పథాన్ని ఉత్క్చృష్టతను అనతికాలంలోనే గు కంచి 

సర్వోదయ మార్లాన్ని అనుసరిస్తాయనటంలో సందేహం లేకు, 

సర్వోదయం = సంఘ సంక్రైవు కృషి 
సర్యోదయం [పజల -వొరవను స్వచ్చందంగా పాల్లొనే కథా 

నాన్ని పోత్సహి స్తుంది. సర్వ్యోదయంతో ఉపకార పరాయణ త్వాన్ని 

విశ్వజనినంచేసి సంపద కొందరి వ్యక్తుల చతులలోచే శేం[దాకృతం 

కావటం సాంఘిక మైన నేరమని చెబుతుంది. సక్ఫోదయం సత్యేహాంసలు, 

నె లిక ఆధ్యాత్మిక విలువలకు (పాధాన్యమిస్తూ, రాజకియ రహిత 

మార్లాన్ని అవలంపీస్తూ సాంఘిక సంవేమ సేవలవల్ల నే సామాజికి 

మాక్చును తీసుకొనివచ్చి సమాజ అర్థిక, సాంఘిక పరిస్థితులను 

పూరి గా మార్చివేసి "ఒక నూతన సమాజాన్ని నెలకొల్పాలని 

ఆశిస్తుంది. . 

ఏదివమైనా సర్య్యాదయ ఉద్యమంలో శాస్త్రీయ సంఘసం మమ 

కృషిత త్వాన్ని, శాస్త్రీయ సంఘసం వేమకృషిలో సర్వోవయత తాన్ని, 

సరెన సందర్భాలలో, రీతులలో -వొప్పి - కొండు వె తాలలోను 

మనం కార్యక్రమాలను చేపట్టగలం. 

“నేను మో కుమారుణే, మో కుటుంబంలో ఒక సభ్యుడను, 

వాకు నలుగురు సంతానం ఉంకే నన్ను అయిదవవ్యాగా భాపించి 

భాగం ఇవ్వండి”---అని కొడుకు తండ్రిని అడుగుతున్నట్లు భూడాతేలను 

నినో బాభావే మనస్సు స్పందించేరీతిలో భూదానాన్న్ని అరిం చేవాడు- 
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